ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 4/2012 г.

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

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е четвърти брой на Информационния бюлетин на Сдружението за
2012 година.
През настоящата година той 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 НСЗБУТБУТ
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ИДЕЯТА
на „Национално сдружение за здравословни и
безопасни условия на труд” за създаване на
неправителствена „Структура” за методическа помощ за
дейности по безопасност и здраве при работа в България”

търси начини за реализация!

Регистрирано с Решение № 1 от 31.08.2010 г. на Софийски гр. съд Булстат 175953693
гр. София 1000, ул. „Триадица” № 5А, офис 623
тел.: 02/980 04 48

Министерство на труда
и социалната политика
вх. № 39-131
София, 28.06.2012 г.

До
г-н Тотю Младенов –
министър на труда и социалната политика
на Република България
ОТНОСНО: Създаването на неправителствена „структура” за методическа помощ за дейности по безопасност и здраве при работа в България” в подкрепа на действията на министъра в област „Безопасност и здраве при работа”
Уважаеми господин министър,
Обръщам се към Вас в ролята ми на председател на Управителния съвет на „Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд”. Сдружението е създадено през 2010 г. с основна цел да работи за обединяване на усилията на всички заинтересувани страни за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република
България.
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Нашето предложение е Министерството на труда и социалната политика (МТСП)
да окаже съдействие за създаването на неправителствена „структура” (Институт, Център,
Комитет, Звено или др.), наричана по-нататък „Структура за методическа дейност по безопасност и здраве при работа”, която да работи за подпомагане на Вашата дейност по
чл. 36, т. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд - в „изготвянето на
анализи за състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и предлагането на мерки за подобряването й;”.
Създаването на такава структура ще осигури следните ползи за Министерството:
1. Популяризиране на научните и техническите изследвания, анализи и доклади на
европейските институти по безопасност и здраве при работа – английски, германски, холандски, и др. във всички сектори със значителни рискове за живота и здравето на работещите – под мотото „Да се възползваме от Добрата европейска практика по безопасност
и здраве при работа!”.
2. Предлагане на всеобхватни технически правила за безрискова работа в промишлените дейности.
3. Предлагане на система от тематики и подходи за повишаване на ефективността
на провежданите задължителни периодични обучения и спазване на изискванията на
Наредба № РД 07-2 от 16 декември 2009 г., включително и за работниците и служителите, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и
живот (чл. 6, ал. 1, т. 6 от наредбата - най-често тази важна категория лица не се определя правилно и не получава необходимото обучение).
4. Предлагане на система от програми и подходи за формиране на култура на превенция и здраве още от най-ранна възраст в България – в детските заведения и в училищата, защото там днес са бъдещите работници и ръководители на България (в съответствие
със Стратегията на ЕС за БЗР).
5. Предлагане на система от подходи за разширяване на дейностите, свързани с
трите вида здравна профилактика – конструктивна (развитие на здравето); първична
(недопускане на професионални заболявания) и вторична (ранна диагностика на заболяванията).
6. Предлагане на системен подход за организация и обвързване на мерките за
„общественото здраве” с тези за „здравето при работа” за реализиране на европейската
идея, че „дейността по опазване и укрепване на здравето при работа” (чл. 37 от ЗЗБУТ)
е определяща за равнището на „общественото здраве” във всяка държава.
7. Популяризиране на резултатите и ползите от дейностите по проекта „Превенция
за безопасност и здраве при работа” (BG051РО001 – 2.3.01) по оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” след приключването на проекта с цел получаване на максимален ефект от проекта.
8. Разработване и предлагане на система от процедури за подготвяне на Република България за ратифициране на Конвенция № 187 от 2006 год. на МОТ относно изграждането на насърчителна рамка за безопасност и здраве при работа. Предходното
Народно събрание направи първа стъпка в тази насока – „взе акт” от Конвенцията.
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Създаването на „Структура за методическа дейност по безопасност и здраве
при работа” ще допринесе за издигането на професионализма и мотивацията на голямата гилдия от длъжностни лица по безопасност и здраве при работа и лекари по
трудова медицина, които „правят нещата на място” и от тяхната компетентност и
воля зависи в голяма степен нивото на трудовия травматизъм и професионалната
заболяемост в нашата страна.
Създаването на такава структура ще допринесе и за по-голяма легитимност и
авторитет на Република България в Европа и в света по отношение на научната
дейност и реалното прилагане на съвременни подходи и инициативи в областта на
Безопасността и здравето при работа, включително и за участие в европейски, международни и двустранни проекти със съответни финансирания.
А от друга страна – това би продължило традицията на някогашния Научен институт по охрана на труда и ергономия, създаден през 1975 г. и закрит през 1992 г.
Уважаеми господин министър,
Създаването на „Структура за методическа дейност по безопасност и здраве при работа” може да стане без финансови ангажименти от страна на МТСП според нас по два
начина:
І. чрез сключването на Рамково споразумение за извършване на определени дейности. Това е в пълно съответствие с целите на Европейската кампания за безопасност и здраве при работа – 2012 – 2013 г., която се провежда под мотото „Да работим заедно за превенция на риска!”.
Ангажиментът на Министерството на труда и социалната политика в едно такова
рамково споразумение е легитимиране на дейностите, посочени в споразумението, и евентуално съдействие за ползване на помещения и комуникации на „структурата”. Ако имаме
тази подкрепа, Националното сдружение за здравословни и безопасни условия на труд
ще обезпечи издръжката на дейността, както и резултатите от нея;
ІІ. на основата на разпоредбите на Раздел III (Проектно дружество и публичночастно дружество за изпълнение на договор за ПЧП) от новия Закон за публичночастното партньорство (ЗПЧП - ДВ, бр. 45 от 2012 г.).
Основна цел на този закон е да се осигури развитие на висококачествени и достъпни услуги от обществен интерес чрез постигане на по-добра стойност на вложените
публични средства. „Услуга от обществен интерес” е всяка услуга в полза на обществото, отговорността за предоставянето на която се носи обичайно или по силата на нормативен акт от публичния партньор (чл. 4, ал. 2 от ЗПЧП).
„Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд” ще създаде
новоучредено капиталово търговско дружество (проектно дружество) и ще участва в публично-частното дружество с МТСП с парична вноска, осигурявайки издръжката на персонала на „структурата”.
Участието на публичния съдружник (МТСП) в капитала на публично-частното
дружество може да бъде с непарична вноска и може да има за предмет ограничени
вещни права върху недвижими имоти, които са различни от обекта, с който се извърш-
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ва дейността от обществен интерес, и са собственост на държавата, както и движими
вещи и права на индустриална или интелектуална собственост (чл. 51 от ЗПЧП).

Уважаеми господин министър,
Надявам се, че направеното предложение за създаване на „Структура за методическа дейност по безопасност и здраве при работа в България” ще намери във Ваше
лице положителен отзвук.
Оставам на разположение по всички въпроси, свързани с нашето предложение.
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода октомври – декември 2012 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода октомври –
декември 2012 г.

НАРЕДБА за условията, реда и органите за извършване
на анализ, оценка и картографиране на рисковете от
бедствия
(обн., ДВ, бр. 84 от 2 ноември 2012 г.)
В „Държавен вестник”, брой 84 от 2 ноември 2012 г., е обнародвана Наредба за
условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия.
Наредбата е приета с ПМС № 264 от 25 октомври 2012 г. на основание чл. 6, ал.
2 във връзка с чл. 6, ал. 1, т. 1 и 2 от Закона за защита при бедствия. и влиза в сила от от
деня на обнародването й в "Държавен вестник" - 2 ноември 2012 г.
Общи положения
С наредбата са определени условията, редът и органите за извършване на анализ
и оценка на рисковете от бедствия на територията на Република България и тяхното
картографиране.
Рисковете от бедствия, подлежащи на анализ, оценка и картографиране, са:
1. сеизмичен риск;
2. риск от наводнение;
3. риск от ядрена или радиационна авария;
4. геоложки риск (свлачища, срутища, активни разломи и други геоложки процеси);
5. риск от горски пожари.
Анализ и оценка на рисковете от бедствия се извършва от съответните компетентни органи по чл. 2 на всеки 6 години, ако в специален закон не е определен друг
срок.
По преценка на компетентния орган се извършва преразглеждане на оценката на
рисковете от бедствия:
1. при настъпили промени, които могат да окажат съществено влияние върху
риска;
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2. ако оценката е направена въз основа на данни и информация, станали невалидни или неподходящи;
3. ако негативните последици от възникнали бедствия са по-големи или различни по вид от прогнозираните;
4. при извлечени поуки от минали бедствия.
Цялата информация се предоставя на министъра на вътрешните работи и при
необходимост на другите органи на изпълнителната власт.
Органи, компетентни да извършват анализ и оценка на
рисковете от бедствия
Съгласно чл. 2 от наредбата компетентните органи, които извършват анализ и
оценка на рисковете от бедствия, са:
1. министърът на регионалното развитие и благоустройството - за сеизмичния
риск и за геоложкия риск;
2. председателят на Агенцията за ядрено регулиране - за риска от ядрена и радиационна авария;
3. министърът на околната среда и водите чрез директорите на басейнови дирекции - за риска от наводнение;
4. министърът на земеделието и храните - за риска от горски пожари.
Условия и ред за извършване на анализ и оценка на риска
Органите по чл. 2 организират и координират извършването на анализа и оценката на съответния риск по методика, утвърдена от тях.
Анализът и оценката на риска от ядрени или радиационни аварии се извършват
съгласно изискванията за Закона за безопасно използване на ядрената енергия и нормативните актове по прилагането му.
Анализът и оценката на риска от наводнения се извършват съгласно изискванията
на Закона за водите и нормативните актове по прилагането му.
Анализ и оценка на рисковете от бедствия
Анализът и оценката на рисковете от бедствия се извършват въз основа на налична информация и включват най-малко:
1. идентифициране на опасностите и определяне на характеристиките им;
2. картографиране на всяка опасност, което представлява пространствено означаване на териториите, изложени на опасността;
3. определяне уязвимостта на териториите по т. 2, като се отчитат всички влияещи
върху нея фактори, включително влиянието на климатичните промени;
4. оценка на риска от бедствие за всяка опасност, като се отчитат и вторичните
ефекти; оценката включва описание, вероятност и размери на негативните последици за
живота и здравето на населението, за сградите, съоръженията и инфраструктурата, за
стопанската дейност, за околната среда и за културното наследство;
5. картографиране на рисковете от бедствия, което представлява пространствено
означаване на териториите, застрашени от съответния риск, и нанасяне размерите на
негативните последици, определени при оценката на риска по т. 4.
Въз основа на информацията от анализа и оценката на рисковете от бедствия се
създават специализирани бази данни, като визуализацията им се извършва в среда на
Географска информационна система (ГИС).

гр. София, ул. „Триадица” 5А

9

www.nahsw.com

Картографиране на опасностите и рисковете от бедствия
Картографирането се извършва от компетентните органи по чл. 2, за което се изготвят в подходящ мащаб карти на опасностите с различни вероятности за поява и съответните карти на рисковете от бедствия.
На картите на опасностите се нанасят застрашените територии и характеристиките за тях.
На картите на рисковете от бедствия се нанасят застрашените територии и определените при оценката на риска неблагоприятни последици от бедствията за всяка от
вероятностите, изразени чрез показатели:
1. приблизителен брой на евентуално засегнати жители (загинали, ранени и с
опасност за здравето);
2. материални загуби;
3. засегната техническа инфраструктура;
4. засегната стопанска дейност в евентуално засегнатия район;
5. засегнати инсталации съгласно приложение № 4 към чл. 117, ал. 1 от Закона за
опазване на околната среда, които могат да предизвикат допълнително замърсяване
поради авария в случай на бедствие;
6. зони за защита на водите, посочени в чл. 119а, ал. 1 от Закона за водите;
7. защитени зони по чл. 6 от Закона за биологичното разнообразие, за които съществува възможност от засягане;
8. ниво на нарушаване на нормалното функциониране на обществото;
9. обекти със статут на недвижими културни ценности;
10. друга информация, която съответните компетентни органи смятат за полезна.
Срокове
Анализът и оценката на рисковете от бедствия, подлежащи на анализ, оценка и
картографиране, трябва да бъдат извършени в срок до една година след влизането в
сила на наредбата – до 2 ноември 2013 г., а картографирането на рисковете от бедствия
трябва да бъдат извършени в срок до 31 декември 2014 г.

***

НАРЕДБА № 71 от 9 август 2012 г.
за придобиване на квалификация по професията
"Спасител при бедствия, аварии и катастрофи"
(обн., ДВ, бр. 65 от 24 август 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 65 от 24 август 2012 г., е обнародвана Наредба №
71 от 9 август 2012 г. за придобиване на квалификация по професията "Спасител при
бедствия, аварии и катастрофи".
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Наредбата е издадена от Министерството на образованието, младежта и науката
на основание чл. 17, т. 3 във връзка с чл. 16, т. 7 от Закона за народната просвета и влиза в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" – от 24 август 2012 г.
Общи положения
С наредбата е определено Държавното образователно изискване (ДОИ) за придобиването на квалификация по професията 816020 "Спасител при бедствия, аварии и
катастрофи" от област на образование "Обществена сигурност и безопасност" и професионално направление 861 "Сигурност" съгласно Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 от Закона за професионалното образование
и обучение.
Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията 816020 "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи" съгласно приложението към тази наредба определя изискванията за придобиването на трета степен на
професионална квалификация за специалността 8610201 "Търсене, спасяване и извършване на аварийно-възстановителни работи".
Въз основа на ДОИ по чл. 1 и рамковите програми по чл. 10, ал. 3, т. 6 от Закона
за професионалното образование и обучение се разработват учебен план и учебни
програми за обучението по специалността по чл. 2.
Съдържание на Държавното образователно изискване
С ДОИ са определени професионалните компетенции в края на обучението по
професията, които гарантират на обучаемия възможност за упражняване на професията
816020 "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи".
Държавното образователно изискване за придобиването на квалификация по
професията "Спасител при бедствия, аварии и катастрофи" определя общата, отрасловата и специфичната задължителна професионална подготовка за професията, както и
задължителната чуждоезикова подготовка по професията и избираемата подготовка.
Съдържанието на всеки вид задължителна професионална подготовка включва:
1. необходимите професионални компетенции (знания, умения и професионално-личностни качества);
2. тематичните области, от които се формира съдържанието на учебните предмети/модули.
С ДОИ са определени и входящото минимално образователно равнище, описанието на професията, целите на обучението, резултатите от ученето, изискванията към материалната база и изискванията към обучаващите.
Цели на обучението по общата задължителна професионална
подготовка - единна за всички професионални направления
След завършване на обучението по професията обучаваният трябва да:
- знае основните правила за здравословни и безопасни условия на труд и опазване на околната среда при работа с опасни вещества и материали; работи със спасителното оборудване, апаратура и друга техника; използва личните предпазни средства и
индивидуалните средства за защита; назовава вредните фактори за здравето и безопасността на работещите; дефинира видовете инструктажи по ЗБУТ; познава основните
принципи на социалното партньорство;
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- познава основните нормативни документи в МВР - закони, правилници, наредби, инструкции, заповеди, наставления и др.; познава нормативните документи за изпълнение на задълженията си по търсене, спасяване и извършване на аварийновъзстановителни работи; познава структурата на организацията, в която работи, и правомощията на длъжностните лица;
- описва служебните задължения, отговорностите и правата на спасителите; познава правата и задълженията си като длъжностно лице по смисъла на НК (Наказателния
кодекс), Закона за МВР и европейските норми за защита на правата и свободите на
гражданите; дефинира правата и задълженията си като участник в трудовия процес;
- оперира с техническо оборудване (монитор, клавиатура, мишка) на компютърната система; владее системата Microsoft - Windows - Explorer, директории, файлове;
създава нови папки, преименува, премества, копира - от и на дискета, СD и Флаш памет; изтрива и възстановява информация; възпроизвежда текстообработващи програми,
умее да създаде нов документ, работи в интернет, с електронна поща, изпраща и получава съобщения;
- описва стопанското устройство на страната, разбира съществуващите икономически отношения, процеси и явления и прави изводи за факторите, които ги пораждат; познава икономическите условия и правила за реализиране на доставки, снабдяване и отчитане на материалните средства в МВР; прилага правила за организиране на
трудовата дейност и работното място:
- формулира проблеми, прави отчет за извършената работа, предава и получава
информация по йерархичен ред, поддържа обратна връзка, дава ясни и смислени разпореждания, изготвя писмени доклади, рапорти и отчети; оперира с основните информационни и комуникационни средства в МВР; познава техническата, технологичната документация и специализираната литература.
***

НАРЕДБА за управление на строителните отпадъци и за
влагане на рециклирани строителни материали
(обн., ДВ, бр. 89 от 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 89 от 13 ноември 2012 г., е обнародвана НАРЕДБА
за управление на строителните отпадъци и за влагане на рециклирани строителни материали.
Наредбата е приета с ПМС № 277 от 5 ноември 2012 г. на основание чл. 43, ал. 4
от Закона за управление на отпадъците (ЗУО) и влиза в сила от деня на обнародването й
в "Държавен вестник" - 13 ноември 2012 г., с изключение на разпоредбите на чл. 4, 5, 7,
9, 11 и 13, които влизат в сила от 1 януари 2014 г., и чл. 18 и 19, които влизат в сила от 1
юли 2013 г.
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С наредбата са регламентирани:
1. предотвратяването и ограничаването на замърсяването на въздуха, водите и
почвите, както и ограничаването на риска за човешкото здраве и околната среда в резултат на третирането и транспортирането на строителните отпадъци (СО);
2. създаването на екологосъобразна система за управление и контрол на дейностите по събиране, транспортиране и третиране на СО;
3. изискванията за влагане на рециклирани строителни материали в строителството;
4. изискванията за управление на СО в процеса на строителство и премахване на
строежи.
Целта на наредбата е:
1. да се предотврати и минимализира образуването на СО;
2. да се насърчи рециклирането и оползотворяването на СО за постигане на целите по чл. 32 от Закона за управление на отпадъците (ЗУО);
3. да се увеличи употребата на рециклирани строителни материали;
4. да се намали количеството на депонираните СО.
Наредбата се прилага за:
1. отпадъците по приложение № 1, образувани от строителни и монтажни работи
(СМР), независимо от категорията на строежа, съгласно чл. 137, ал. 1 от Закона за устройство на територията (ЗУТ);
2. отпадъци по приложение № 1 от премахване на строежи по т. 1, в т.ч. след въвеждането им в експлоатация;
3. рециклирани строителни материали.

***
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ИЗМЕНЕНИ
НОРМАТИВНИ
октомври - декември 2012 г.

АКТОВЕ

за

периода

ЗАКОН за изменение на ЗАКОНА за административните
нарушения и наказания

(обн., ДВ, бр. 77 от 9 октомври 2012 г.)

В „Държавен вестник”, брой 77 от 9 октомври 2012 г., е обнародван Закон за изменение на Закона за административните нарушения и наказания (ДВ, бр. 92 от 1969 г.).
ИЗМЕНЕНИЕ В КОДЕКСА НА ТРУДА
СЪС ЗАКОНА ЗА АДМИНИСТРАТИВНИТЕ НАРУШЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ
Изменението в Закона за административните нарушения и наказания
С параграф 1 от закона се отменя алинея 3 на чл. 59 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).
Съгласно § 19 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона
за административните нарушения и наказания (ЗИЗАНН) отмяната влиза в сила от деня
на обнародването на ЗИЗАНН в "Държавен вестник", т.е. от 9 октомври 2012 г.
Отменената ал. 3 в чл. 59 на ЗАНН гласеше, че не подлежат на обжалване наказателните постановления и електронните фишове, с които е наложена глоба в размер
до 10 лева включително, постановено е в полза на държавата отнемане на вещи на
стойност до 10 лв. включително или е присъдено обезщетение за причинени вреди на
същата стойност освен ако в специален закон е предвидено друго.
Мотивите на вносителите за изменение на Закона за административните нарушения и наказания са, че в свое решение № 1 от 1 март 2012 г. по конституционно дело
№ 10 от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 20 от 09.03.2012 г.), Конституционният съд на Р България
обяви по искане на Омбудсмана противоконституционност на разпоредбата на чл. 189,
ал. 13 от Закона за движение по пътищата (ЗДвП).
Същевременно в мотивите си Конституционният съд (КС) сочи: „Съдебният
контрол за законност като същностен на правовата държава и на принципа за разделение на властите елемент предпоставя като своя закономерна последица изискването достъпът до правораздаване винаги да бъде открит. Конституцията е възложила
осъществяването на правораздаване на съдилищата, като е определила, че те защитават правата и законните интереси на гражданите, юридическите лица и държавата (чл. 117, ал. 1).
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Следователно достъпът до съд едновременно като възможност и необходимост е жизненоважно условие за нормалното функциониране на правовата държава и
на разделението на властите.
От гледна точка на съдържанието си изискването за достъп до съд засяга широк кръг въпроси, като специално в областта на административното правораздаване
на преден план стои съдебното обжалване на актовете и действията на администрацията. ...
Наказателните постановления по чл. 189, ал. 13 от ЗДвП не са административни актове, а предвид естеството си представляват правораздавателни актове, макар че се издават от административен орган и в тях се определят административни наказания”.
Т.е., установеното от Конституционния съд по отношение на атакуваната
норма от Закона за движение по пътищата е относимо и към всички останали разпоредби в нормативни актове, въвеждащи необжалваемост пред съд по един или
друг признак на актове на правораздаване.
Налице е необходимост от отмяна на противоконституционните норми в тези нормативни актове.
Изменението в Кодекса на труда
С § 4 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на Закона за административните нарушения и наказания в Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986
г.; изм., бр. 6 от 1988 г., ... позл. изм., бр. 49 от 2012 г. - Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г.) се отменя ал. 7 в чл. 416.
Чл. 416 от КТ (изм. - ДВ, бр. 108 от 2008 г.) урежда установяването на нарушенията, издаване, обжалване и изпълнение на наказателните постановления за нарушения на трудовото законодателство.
Съгласно отменената ал. 7 на чл. 416 наказателните постановления, с които се
налагат административни наказания по чл. 415в от КТ, не подлежат на обжалване пред
съда.
Чл. 415в от КТ (нов - ДВ, бр. 108 от 2008 г., изм. - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от
30.07.2010 г., изм. - ДВ, бр. 7 от 2012 г.) се отнася за отговорността за маловажно нарушение и гласи, че за нарушение, което е отстранено веднага след установяването му
по реда, предвиден в този кодекс, и от което не са произтекли вредни последици за работници и служители, работодателят се наказва с имуществена санкция или глоба в
размер от 100 до 300 лв., а виновното длъжностно лице - с глоба в размер от 50 до 100
лв. Не са маловажни нарушенията на чл. 61, ал. 1, чл. 62, ал. 1 и 3 и чл. 63, ал. 1 и 2 от
КТ.
В заключение може да се обобщи, че ако инспекцията по труда издаде наказателно постановление за налагане на административни наказания по чл. 415в от
КТ (за маловажно нарушение) - имуществена санкция или глоба в размер от 100 до
300 лв. на работодателя, а на виновното длъжностно лице –глоба в размер от 50 до 100
лв., от 9 октомври 2012 г. те имат право да обжалват тези административни наказания пред съда!
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Изменения в други закони
С параграфи от 2 до 18 от заключителните разпоредби на Закона за изменение на
Закона за административните нарушения и наказания са направени промени в още 16
закони, в които има текстове, които отнемат правото на обжалване на наказателните
постановления от граждани и фирми и ограничават достъпа до съда.
Сред тези закони са: Административнопроцесуалния кодекс; Кодекса за застраховането; Закона за техническите изисквания към продуктите; Закона за устройство на
територията; Закона за измерванията; Закона за чистотата на атмосферния въздух; Закона за водите; Закона за геодезията и картографията и др.
С отмяната на съответни членове тези закони се привеждат в съответствие с Решение № 1 от 1 март 2012 г. на Конституционния съд на Р България по конституционно
дело № 10 от 2011 г. (Обн., ДВ, бр. 20 от 09.03.2012 г.), където е определено, че наказателните постановления не са административни актове, а представляват правораздавателни актове и в тях се определят административни наказания.
В правовата държава когато става въпрос за правораздавателна дейност, достъпът на гражданите и фирмите до съд следва да бъде открит.
Щом дадена дейност притежава белезите на правораздаване, то защитата, която
законът е длъжен да предостави на гражданите, не е достатъчно да се ограничи до обжалване пред административен орган с административна защита.
В тези случаи се допуска и съдебна защита.
Отнемането на правото на обжалване на наказателни постановления противоречи на Конституцията, поради което тези разпоредби следва да се отменят в цялото ни
действащо законодателство.

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

ВИСШЕ УПРАВЛЕНСКО НИВО В ОБЛАСТТА НА
БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА —
ПРАКТИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО
ЕВРОПЕЙСКА КАМПАНИЯ ЗА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 2012-2013
„ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!”
За нас в BUSINESSEUROPE защитата на здравето на работниците е истински ангажимент.
Предприятията са изключително важна част от обществото и осигуряват работни места.
Поради това широко ще разпространяваме и ще насърчаваме това ръководство.
Аз съм убеден, че то ще бъде полезен инструмент за превенция на рисковете, свързани със здраветои безопасността на
работното място.
Днес работодателите трябва да разглеждат политиките
Филип де Бък,
относно здравето и безопасността като част от начина, по
генерален директор,
който управляват бизнеса си.
BUSINESSEUROPE
С това общо начинание приканваме работодателите и
ръководните им органи да проучат всички възможности за постигане на блестящ резултати в областта на превенцията на рисковете, свързани с безопасността и здравето при работа.
Настоящото ръководство предоставя на лидерите в организациите практическа информация за това как могат да подобряват безопасността и здравето чрез
ефективно лидерство, участие на работниците и служителите и текущи оценки и
прегледи, и по този начин да направят предприятията и организациите безопасни и
здравословни за всички.
Диагностичната проверка дава информация за равнището на превенцията в
дадено предприятие и предоставя идеи за подобрения.
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Управленски подход към БЗР
Ръководствата на предприятията могат да демонстрират лидерство по отношение на превенцията на рисковете за безопасността и здравето на работното място.
Решаващо значение за подобряването на безопасността и здравето имат три основни принципа на управлението. Тези принципи са, както следва:
• ефективно и силно лидерство;
• участие на работниците и служителите и тяхното конструктивно ангажиране;
• текущ процес на оценка и преглед.
По-долу тези три точки са разгледани по-подробно.
„Превантивният подход може да даде резултати,
само ако се подкрепя от ръководството.
Наличието на силно и видимо лидерство и на ангажирани ръководители може да обезпечи необходимата насока и ресурси за прилагането на този подход“.

Точка 1: Ефективно и силно лидерство
Лидерството е предпоставка за успех.
Превантивният подход може да даде резултати само ако се подкрепя от ръководството.
Наличието на силно и видимо лидерство и на ангажирани ръководители на
всички нива може да обезпечи необходимата насока и ресурси за прилагането на този
подход. По този начин всички разбират ясно, че безопасността и здравето са въпроси
със стратегическо значение за предприятието.
На практика това означава, че:
• ръководството се ангажира с безопасността и здравето като основна ценност на организацията и довежда този факт до знанието на работниците и служителите;
• ръководителите разполагат с точна картина на профила на организацията
по отношение на рисковете;
• ръководството дава на работниците и служителите личен пример и демонстрира лидерски морал, например като спазва винаги всички правила за безопасност и
здраве при работа;
• функциите и отговорностите на отделните участници за превенцията и управлението на рисковете за безопасността на работното място са ясно определени и планирани и са предмет на проактивен контрол;
• дейностите за БЗР може да бъдат засегнати в стратегията за устойчивост и/или
корпоративна социална отговорност на предприятието, и да се насърчават в цялата
верига на доставки.
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Практическите примери за лидерство в областта на БЗР включват:
• посещаване на работните места за разговори с персонала по въпросите на безопасността и здравето, пораждащи загриженост (работниците могат не само да идентифицират проблемите, но и да предлагат решения);
• поемане на лична отговорност и демонстриране на лична ангажираност;
• ръководство чрез личен пример;
• отделяне на средства и време, доколкото позволяват възможностите.

Пример за добра практика
Нефтената рафинерия в Белгия
Нефтената рафинерия на дружеството Total в Антверпен е възложила на SPIE
Белгия изпълнение на дейности по поддръжка на тръбопроводи и оборудване.
Не след дълго става очевидно, че е налице противоречие между деловата култура и културата на безопасност на двете дружества, което трябва да бъде преодоляно, за
да се постигне значително намаление на равнищата на трудови злополуки и професионални болести.
С цената на значителни усилия двете дружества успяват да преодолеят найважните организационни противоречия и след това съсредоточават вниманието си върху поведението на работниците на производствената площадка.
Работниците и служителите биват насърчавани да работят отговорно и самостоятелно, като биват обучавани например да извършват оценка на риска, преди да предприемат изпълнението на нова задача.
Противоречията между корпоративната култура на двете дружества са преодолени в резултат на интензивни, макар и често неформални консултации.
В резултат на това, след като двете дружества постигат консенсус по отношение
на „най-добрите практики“, броят на трудовите злополуки е сведен до нула.
Фактори за успеха
Изглаждането на противоречията между културата на безопасност на двете дружества е постигнато благодарение на открита комуникация, ефективно лидерство, активното участие на работниците и служителите и възприетите от службите за превенция иновативни подходи.
Участието на висшите ръководства демонстрира на работниците и служителите,
че предприятията отдават необходимото значение на всички въпроси, свързани с безопасността и здравето.
Този процес се състои от следните дейности:
• информационни бюлетини и управление на информацията;
• проверки за безопасност;
• събрания за безопасност (кратки презентации, изнасяни пред работниците и
служителите, посветени на конкретни аспекти на безопасността и здравето);
• обстойни курсове за обучение.
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Точка 2: Участие на работниците и
служителите и тяхното конструктивно
ангажиране
Двупосочният процес на обезпечаване участието на работниците и служителите
и тяхното конструктивно ангажиране има важно значение за успеха на инициативите на
ръководството.
Съгласно законодателството на ЕС работодателите са задължени да се консултират със своите работници и служители по въпросите на здравето и безопасността.
Дейността по консултиране включва:
- предоставяне на информация;
- инструкции и обучение и
- провеждане на консултации с работниците и служителите и техните представители.
Съобразно националните нормативни изисквания работодателите може да са задължени да създадат комитети по условия на труд и да въведат фигурата на представителите на работниците и служителите.
Участието на работниците и служителите способства за изграждане на култура на водене на диалог.
Работниците и служителите и техните представители биват насърчавани да
участват в процеса на вземане на решения във връзка с безопасността и здравето.
Опитът на някои работодатели показва, че надхвърлянето на тези законови задължения носи допълнителни ползи. Те насърчават ежедневно активно участие по въпросите на безопасността и здравето и включват работниците и служителите в допълнителни форуми, като например работни групи по конкретни теми.
Ефективната комуникация отдолу нагоре има ключово значение - работниците и служителите биват изслушвани и въз основа на изложените от тях съображения
се предприемат действия.
Не по-малко важно е обстоятелството, че работниците приемат своята отговорност да спазват изискванията за безопасност и здраве на работното място, и взаимодействат с ръководството по конструктивен и ефективен начин. Този двупосочен процес води до изграждане на култура, при която отношенията между работодателите и
работниците и служителите се основават на сътрудничество, доверие и съвместно решаване на проблемите. След като бъде изградена такава култура, тя има потенциал да
обезпечи подобряване на здравето и безопасността.
Прякото участие на работниците и служителите не бива да се разглежда като алтернатива на наличието на механизъм за представителство на работниците и служителите. Това са два различни подхода, които могат да се използват ефективно в съответствие с националната нормативна уредба и характерните особености на работното
място.
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Ползите от тази култура на сътрудничество включват понижаване на равнищата на трудови злополуки, намиране на ефективни по отношение на разходите
решения и повишаване на производителността на работната сила.
Тези резултати могат да доведат от своя страна до намаляване на равнищата на
отсъствия от работа и по-ефективен контрол на рисковете на работното място.
Приносът на работниците и служителите е особено важен на етапите на:
• оценката на риска;
• разработването на политики и мерки;
• излагане на актуални наблюдения в рамките на дейности за обучение и внедряване.
„Участието на работниците и служителите способства за изграждане на култура на водене на диалог.
Работниците и служителите и техните представители биват насърчавани да участват в процеса на
вземане на решения във връзка с безопасността и здравето“.

Пример за добра практика
Стратегия за предотвратяване на нараняванията вследствие на
убождане с игли в предприятие за производство на облекло и текстил
Ръководителите и синдикалните организации в британско предприятие за
производство на облекло са обсъдили начините за намаляване на високото равнище
на наранявания вследствие на убождане с игли сред операторите на шевни машини,
дължащо се на обстоятелството, че стандартните предпазни приспособления не
предпазват напълно операторите.
В един производствен обект е създаден малък екип от двама оператори, на
които е поставена задачата да разработят предпазно приспособление, с което могат
да работят всички.
След това всички оператори в производствения обект вземат участие в изпитването на новите прототипи.
На работните места, където е въведено новото предпазно приспособление, не
възникват повече наранявания вследствие на убождане с игли.
Тази съвместна дейност не само оказва положително въздействие върху работниците, но носи и икономически ползи, тъй като обезпечава намаляване на разходите за работодателя, произтичащи от искове за обезщетения и застрахователни
премии.
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„Наблюдението и докладването са инструменти с
особено важно значение за подобряването на безопасността и здравето на работното място“

Точка 3: Текущ процес на оценка и преглед
Системи за управление, които предоставят, например на членовете на управителния съвет на предприятието, специални (например изготвени по повод на инциденти) или редовни доклади за ефективността на политиката за здраве и безопасност, могат
да осигурят привличане на вниманието към съществуващи проблеми и съответно подобряване на безопасността и здравето на работното място.
Елементите на ефективната система за оценка и преглед включват:
• процедури за възможно най-бързо докладване на значителни пропуски в областта на здравето и безопасността на управителния съвет и собствениците на предприятието;
• системи за събиране и докладване на точни и актуални данни за инциденти, като например за равнищата на злополуките и заболяванията;
• механизми за документиране и отчитане на мненията и опита на работниците и
служителите;
• периодични доклади за въздействието върху БЗР на схемите за превенция, като
например програми за обучение и поддръжка;
• редовни одити на ефективността на мерките за контрол и управление на рисковете;
• оценка на въздействието на промените, като например въвеждането на нови
работни процеси, процедури или продукти, върху безопасността и здравето;
• ефективни процедури за прилагане на нови или изменени нормативни изисквания.

Пример за добра практика
Адаптиране на процедурите за оценка и преглед след
злополука в отрасъла на мелничарството в Италия
Трима работници са пострадали в резултат на злополука, възникнала по време на
планови дейности по поддръжка на машина за мелене на брашно. В резултат на първоначалната проверка е установено, че процедурите за безопасност са спазени и оборудването е било изправно.
Причината за злополуката е проектен недостатък на машината. Предприятието е
собственост на френска група с дейност в отрасъла на мелничарството, която наема на
работа 160 работници в провинция Сиена в Италия.
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Работодателят решава да проведе разследването със съвместните усилия на различни заинтересовани страни, включващи длъжностни лица на предприятието, специализирани представители на работниците и служителите с правомощия в областта на
безопасността и здравето, инспекцията по труда и длъжностни лица от фонда за здравно осигуряване от региона.
Представителите на работниците и служителите в комитета по условия на труд,
работници и преки ръководители съдействат за установяване на причините за злополуката. Подходът на участие се основава на интервюта с операторите и техните предложения за усъвършенстване на дизайна на машините.
Колективното разследване разкрива, че е необходимо устройството за следене на
температурата да бъде усъвършенствано. Освен това анализът разкрива, че злополуката
е възникнала отчасти в резултат на недостатъчни човешки ресурси, и насочва вниманието към проблеми, свързани с обучението.
Наред с горното, разследването става причина Министерството на труда да разработи процедура за разкриване и идентифициране на недостатъци в стандартите за
безопасност.

САМООЦЕНКА НА ЛИДЕРСТВОТО В
ОБЛАСТТА на БЗР
Както не е възможно да изградите предприятие за един ден, така и разработването на солидна политика на превенция предполага дългосрочни усилия.
Добра отправна точка е да определите актуалното положение по отношение на
превенцията в предприятието.
Този инструмент за самооценка ще ви помогне да съберете необходимата
информация и ще ви предостави възможности да подобрите положението.

Как работи инструментът?
В процеса на оценка се открояват определени аспекти на подхода на предприятието към безопасността и здравето.
• Политика на превенция
• Лидерство
• Инструменти за превенция
• Информиране, обучение и консултации
За всеки един от тези аспекти в инструмента се прави преглед на три елемента.
Въз основа на четирите описания следва да направите приблизителна оценка на равнището на изпълнение за всеки от елементите във вашето предприятие. Отбележете за
всеки от елементите кое описание (А, Б, В или Г) отговаря най-пълно на ситуацията в
предприятието. Окончателният резултат се изчислява с помощта на матрицата.
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Кой трябва да извърши оценката?
Препоръчва се оценката да се извърши лично от изпълнителния директор.
Също така се допуска съвместно извършване на оценката от няколко души, като в този
случай окончателният резултат се изчислява като средна стойност или въз основа на
обсъждане, в рамките на което се определя най-подходящото описание за съответното
предприятието.

Как да постигнем подобрение?
Резултатът от проучването дава информация за равнището на превенция. Наред
с това инструментът подсказва идеи и конкретни възможности за подобрения въз основа на описанията, които носят по-висок резултат.
А

Б

В

Г

Политика на превенция
Не са поставяЦели на
ни цели в обполитиката ластта на бена превензопасността и
ция
здравето

Декларация
за политиката

Планове за
действие

Поставени са
общи цели в
областта на
безопасността
и здравето

Определени са
конкретни цели в
областта на безопасността и здравето, и отвременавреме се прави
преглед на постигнатите резултати.

Измерват се конкретни
показатели за състоянието на безопасността и здравето, като
политиката се адаптира съответно, за да се
гарантира постоянно
подобряване.

Не е формулирана декларация за политиката по
отношение на
здравето и
безопасността.

Налице е обща
и неопределена декларация
за политиката
по отношение
на здравето и
безопасността.

Изготвена е ясна
декларация за
политиката, която
изразява ангажираността на предприятието.

На работниците и клиентите е предоставена
ясна декларация за
политиката, демонстрираща ангажираността на предприятието.

Мерки в областта на безопасността и
здравето се
провеждат
отвременавреме (след
злополуки,
проведена
проверка и
пр.).

Отделни мерки в областта
на безопасността и здравето се планират въз основа
на общия
преглед на
дейността на
предприятието.

Въз основа на
оценка на риска е
въведен план за
действие в областта на безопасността и здравето (с определени срокове, отговорности и ресурси).

Въз основа на задълбочена оценка на риска е изготвен план за
действие в областта на
безопасността и здравето (с определени
срокове, отговорности
и ресурси), който подлежи на редовен преглед и адаптиране.
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А

В

Б

Г

Лидерство
Лидерство

Никой не демонстрира лидерство по отношение на
превенцията,
защото се приема, че всички
осъзнават нейното значение

Отговорност

Никой в организацията няма
конкретно формулирани задължения по
отношение на
безопасността и
здравето.

Управление

Въпросите на
безопасността и
здравето почти
никога не се
обсъждат на
заседанията на
ръководството
или управителния съвет и не са
критерий за
оценка на ефективността на
управлението.
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Експертът по БЗР
в предприятието
демонстрира
лидерство по
отношение на
превенцията.
Той демонстрира
политиката, като
дава добър пример.
Отговорностите
по отношение на
безопасността и
здравето са делегирани на експерта по БЗР в
предприятието

Ръководството
демонстрира лидерство по отношение на превенцията. Това обстоятелство е изрично посочено в
декларацията за
политиката.

Ръководството управлява чрез личен
пример и демонстрира лидерство по
отношение на превенцията.

Експертът по БЗР в
предприятието
споделя отговорността за изпълнение на политиката по безопасност и здраве с
преките ръководители.

Преките ръководители са отговорни
за провеждането на
политиката по безопасност и здраве
в практиката.

Въпросите на
безопасността и
здравето се обсъждат на заседанията на ръководството и/ или
управителния
съвет само след
сериозни злополуки, като в тези
случаи са критерий за оценка на
ефективността на
управлението.

Въпросите на безопасността и
здравето са стандартна точка в
дневния ред на
заседанията на
ръководството
и/или управителния съвет, като
обсъждания се
провеждат когато
е необходимо. Те
са част от критериите за оценка
на ефективността
на управлението.

Въпросите на безопасността и здравето са стандартна
точка в дневния
ред на заседанията
на заседанията на
ръководството
и/или управителния съвет, като присъстват и в последващите дейности и
комуникацията. Те
са важен критерий
за оценка на ефективността на ръководството.
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А

Б

В

Г

Инструменти за превенция
Оценка на
риска

Стига се до
сериозна злополука преди
да започне
оценка на рисковете, свързани с дейностите на предприятията.

Експертът по БЗР
в предприятието
има точна представа за профила
на организацията
по отношение на
рисковете.

Ръководителите
имат точна
представа за
профила на
организацията
по отношение
на рисковете.

Всички рискове за безопасността и здравето
се анализират и документират, а също така
са предмет на периодична оценка и преглед. Всички работници
са съответно информирани и инструктирани.

Проверка
на работното място

Не се извършват проверки
на работното
място, защото
са налице достатъчно инструкции и процедури, които
гарантират
здравето и
безопасността.

Експертът по БЗР
в предприятието
извършва отвреме-навреме проверки на работното място, за да
оцени състоянието на безопасността и здравето
в производството.

Експертът по
БЗР в предприятието извършва редовни
проверки на
работното място заедно с
преките ръководители на
съответния отдел/ работно
място.

Ръководството извършва редовни проверки
на работното място и
предприема подходящи мерки във всеки
случай на несъответствие.

Възлагане
на поръчки
(на услуги,
доставки,
продукти)

Дейността по
възлагане на
поръчки отчита
определени
аспекти като
цена и ефективност. Критериите, свързани с безопасността и
здравето, не се
считат за отделен аспект.

Дейността по
възлагане на поръчки отчита определени аспекти
като цена и ефективност. Критериите, свързани с
безопасността и
здравето, се вземат под внимание когато се
поръчват „опасни” машини.

Когато се възлагат поръчки за
оборудване,
стоки и услуги,
се отчитат конкретни критерии за безопасност и здраве.

При възлагане на поръчки за оборудване,
стоки и услуги се прилагат конкретни критерии за здраве и безопасност, чието спазване се проверява при
приемане и въвеждане
в експлоатация.
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А

Б

В

Г

Информиране, обучение и консултации
Въвеждане в
работата и
инструктаж

Новите работници (включително срочно
наетите и стажантите) започват работа веднага. Те получават информация и инструкции, когато
остане свободно време.

Новите работници (включително срочно
наетите и стажантите) започват работа,
след като получат писмени
инструкции за
работа.

Преди новите
работници
(включително
срочно наетите
и стажантите) да
започнат работа, те получават
цялата необходима информация и инструкции.

Преди новите работници
(включително срочно
наетите и стажантите) да
започнат работа, те получават цялата необходима
информация и инструкции и се прави проверка в
каква степен са разбрали
информацията.

Обучение

Персоналът и
ръководителите
не получават
обучение за
безопасност и
здраве. Те се
учат от опит.

Работниците
получават
обучение по
безопасност и
здраве, свързано с конкретната работа.

Работниците и
ръководителите
получават обучение по безопасност и здраве, свързано с
конкретната
работа.

Всеки работещ в предприятието, от работниците до ръководството,
получава цялото необходимо обучение по
безопасност и здраве и
знанията се актуализират периодично.

Ръководството
съставя политиката по превенция. Резултатът се съобщава на работниците.

Ръководството
съставя политиката по превенция след консултации с работниците
(представители).

Ръководството е в непрекъснат диалог с работниците (представители по всички въпроси,
свързани с БЗР).

Консултации Експертът по
БЗР в предприятието съставя
политиката по
превенция и я
представя на
ръководството.

ВАШИЯТ РЕЗУЛТАТ!
Вашият резултат –
изчислете вашия резултат с помощта на приложената по-долу таблица.
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Брой отговори „А” =

х1

=

Брой отговори „Б” =

х3

=

Брой отговори „В” =

х5

=

Брой отговори „Г” =

х7

=

ОБЩО

=

Вашият резултат
61 точки и повече: Политиката на превенция на БЗР във вашето предприятие е
добре развита. Продължавайте по този начин.
37—60 точки: Определено отдавате значение на превенцията, но в някои аспекти са възможни подобрения.
12—36 точки: Превенцията във вашето предприятие е едва в начален етап.
Спешно се подгответе да предприемете повече превантивни мерки.
„В бъдеще ще бъдат успешни предприятията, които днес демонстрират визията и далновидността да
инвестират в иновации и в здравето и безопасността на
своите работници“.
Източници и допълнителна информация
BUSINESSEUROPE:

http://www.businesseurope.eu

В BUSINESSEUROPE членуват 41 централни отраслови и работодателски федерации от 35 държави, работещи съвместно за постигане на растеж и конкурентоспособност в Европа. BUSINESSEUROPE представлява малки, средни и големи дружества.
BUSINESSEUROPE има ключова роля в Европа в качеството си на основна хоризонтална бизнес организация на равнище ЕС.
Членуващите в BUSINESSEUROPE федерации, които са 41 на брой, представляват 20 млн. дружества. Основната задача на организацията е да гарантира представителството и защитата на интересите на предприятията пред европейските институции с
цел запазване и укрепване на корпоративната конкурентоспособност.
BUSINESSEUROPE е активна на полето на Европейския социален диалог, като
се стреми да насърчава безпроблемното функциониране на пазарите на труда.
***
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ЕВРОПЕЙСКА СЕДМИЦА ПО БЕЗОПАСНОСТ И
ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА-2012 г.

НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА.
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!”
23 октомври 2012 г., гр. София, хотел „Шератон"

9:30-10:00

10:00-10:15

Регистрация
Откриване

Г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната
политика:
•

ОСНОВНИТЕ ВЪПРОСИ НА ПРЕВЕНЦИЯТА У НАС
СЕ РЕШАВАТ ОТ КОНТРОЛНИЯ ОРГАН –
ГЛАВНА ИНСПЕКЦИЯ ПО ТРУДА,
ЧРЕЗ ПРОВЕРКИТЕ, КОИТО СЕ ПРАВЯТ
В ПРЕДПРИЯТИЯТА В ЦЯЛАТА СТРАНА ...
Уважаеми дами и господа,
Позволете ми да ви приветствам за добре дошли на Националната конференция „Здравословни работни места „Да работим заедно за
превенцията на риска”.
За мен е удоволствие да ви поздравя по повод
Европейската седмица по безопасност и здраве
при работа, която вчера беше открита като част
от двугодишната кампания „Здравословни работни места 2012-2013 г. под надслов „Да работим заедно за превенцията на риска”.
В рамките на седмицата се организират стотици събития за повишаване на осведомеността в Европейския съюз и извън него. Той се изявява като център на събития,
организирани в цяла Европа, и включва конференции, изложби, обучения и други
дейности, по време на които всички правителства, социални партньори, синдикати,
работодатели, малки и големи предприятия и др. организации работят заедно за подобряване здравето и безопасността на работното място.
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Голяма чест за мен е да се явя пред тази аудитория от водещи специалисти. Тук
има освен представители на институциите, от Главна инспекция по труда, от Националния осигурителен институт, от други министерства, които имат ангажимент по тези
въпроси.
Тук виждам представители от
органите по безопасност и здраве при
работа в предприятията, службите по
трудова медицина, така че един широк спектър от професионалисти,
които допринасят за една поползотворна конференция, която ще
направим днес.
Тук има представители на
предприятия, които ще покажат добрата практика. Аз много се радвам, че
се увеличава броя на предприятията в нашата страна, които могат да покажат добрата
практика по БЗР.
Могат да ни покажат как работят заедно със синдикати, как работят заедно с органите по безопасност, комитетите и групите по условия на труд за едно по-добро работно място. За това - да има по-голяма превенция по безопасността и здравето срещу
трудовите злополуки и срещу професионалните заболявания.
Аз смятам, че тези презентации, които ще бъдат направени от компаниите от
Идеал Стандарт от Видима, от Златна Панега цимент, от Монтюпе, от Берингс, от Либхер, от Бултекс, от Електроди и от Асарел Медет, и от Биовет - Пещера, именно ще покажат тези добри практики днес на конференцията, от които трябва всички ние да се
учим и да следваме добрите примери.
Уважаеми дами и господа,
Вие знаете че основните въпроси на превенцията се решават от контролния орган, а именно от Главна инспекция по труда чрез проверките, които правят в предприятията в цялата страна, в диалога със синдикатите, с работодателите, в активното участие на комитетите и групите по условия на труд, органите по БЗР.
Наред с контролната дейност, и с предписанията и санкциите, които налага инспекцията по труда, инспекцията по труда има една друга много важна функция, която
изпълнява, а именно да дава съветите и най-добрите практики по спазването на трудовото законодателство, включително и по безопасността и здравето при работа.
И именно от тази гледна точка, аз съм много щастлив, че освен Фонд „Условия
на труд”, който през последните години финансираше проекти по БЗР в предприятията,
тази година за първи път, за първи път по линия на Европейския социален фонд и Оперативната програма „Човешки ресурси”, българските компании имат възможност да
кандидатстват с проекти за подобряване условията на труд в техните предприятия.
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Аз съм много щастлив, че само преди няколко месеца ние сключихме договори
с над 240 български компании, на стойност около 30 милиона лева за подобряване условията на труд.
Отворихме схемата за кандидатстване за втора фаза и в момента се набират проектните предложения от предприятията към бюрата по труда в цялата страна и до 26
ноември тази година предприятията.
Тези които не са го направили, могат да го направят и да кандидатстват с проекти за подобряване на условията на труд.
Общо около 42 милиона лева допълнително, извън тези 30 милиона, за които
имаме сключени договори.
Или общо за 72 милиона лева предприятията ще имат възможност да кандидатстват с проекти от 50 до 200 хиляди лева за подобряване условията на труд.
Естествено за средните и малки предприятия тези средства са безвъзмездни, без
съфинансиране от страна на бизнеса, а за големите предприятия това съфинансиране е
20 %.
Сега е моментът да се възползвате, уважаеми работодатели, от тази схема да
кандидатствате с реални проекти и да бъдете финансирани за по-добра организация на
работното място по БЗР за лични предпазни средства, колективни средства за защита,
работно облекло, конкретни проекти за подобряване условията на труд на самото работно място.
Изключително важна схема и аз се надявам че до края на ноември, когато е
крайният срок за кандидатстване, ще можем и догодина да усвоим всичките тези 72
милиона лева за подобряване условията на труд.
И ще видим, че в края на следващата година, когато всичките тези проекти бъдат
реализирани, ние действително ще свалим травматизма и професионалните заболявания и чрез превенция на риска ще направим по-привлекателни работните места.
...............
Уважаеми дами и господа, пожелавам една ползотворна конференция!

Конференцията беше удобен повод министърът да отговори на множество журналистически въпроси, повечето от които бяха свързани с „детските добавки”, увеличението на пенсиите, осигурителния стаж и
осигурителния доход и други въпроси извън сферата на безопасността и здравето
при работа.
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НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА.
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!
23 октомври 2012 г., гр. София, хотел „Шератон"

ПРОГРАМАТА
9:30-10:00

10:00-10:15
10:15-10:30

10:30-10:45
10:45-11:00

11:00-11:15

Регистрация
Откриване
• Г-н Тотю Младенов, министър на труда и социалната
политика
• Национално-представителните организации на работодателите и на работниците и служителите

Кафе пауза
• Политика по здравословни и безопасни условия на труд.
Почти инциденти - обучение, докладване, корективни действия и проследяване на изпълнението им - Даниел Колчев,
мениджър „Безопасност и околна среда", . Идеал Стандарт Видима"АД
• Добри практики за безопасност - Веселина Кирилова, началник отдел „Безопасност и здраве", „Титан Златна Панега
Цимент"АД

11:15-11:30

• Ролята на стандартите за подобряване условията на труд
- Александър Загоров, конфедерален секретар КТ „Подкрепа"

11:30-11:45

• Осигуряване на безопасността чрез превантивно наблюдение поведението на работниците и служителите - Валентин Иванов, инспектор ЗБР „Монтюпе" ЕООД

11:45-12:00

• Как работим заедно за превенция на риска в СКФ Берингс България ЕАД. Добрите ни практики по Безопасни и Здравословни Условия на труд - Милена Дойнова, мениджър ,Човешки ресурси", „СКФ
Берингс България"

12:00-12:15

• Добри практики по безопасност и здраве при работа Йордан Неделчев, ръководител отдел „БЗР и ООС”, „Либхер-Хаусгерете Марица" ЕООД

12:15-14:00

Обяд
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14:00-14:15

• Профилактика на риска от мускулно-скелетни увреждания в шивашкото производство - Благовеста Карова, специалист безопасност и здраве при работа, "Бултекс" ЕООД

14:15-14:30

• От Здраве и Безопасност по задължение до по-безопасната
работна среда като начин на мислене - Елеонора Тодорова,
мениджър „Околна среда, здраве и безопасност", „ЕСАБ
Електроди"
• Фирмена политика за осигуряване на здраве и безопасност
при работа, „Асарел - Медет" АД - Александър Чобанов директор „Човешки ресурси"
• Производство подчинено на качеството, безопасността,
ефективността, конкурентоспособността - Димитър Мирчев,
инспектор по безопасност и здраве, „Биовет" АД

14:30-14:45

14:45-15:00

15:00-15:30

Дискусия и закриване на конференцията

***
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ЛИЧНО МНЕНИЕ ОТ НАШИЯ КОЛЕГА
Илиян НИСТОРОВ – сертифициран вътрешен одитор
на системи за управление на ЗБУТ

гр. Враца

УПРАВЛЕНИЕТО НА ЗБУТ – УСЛОВИЕ ЗА
ЕКСПЕРТНА БЕЗКОМПРОМИСНОСТ!
Въпреки, че от 10 години изследвам феномена „Здравословни
и безопасни условия на труд (ЗБУТ)”, и то в най-тежката му част –
производството – досега все бях на мнение, че ако работодателят
иска, може да ги управлява и то в зависимост от мащаба на управляемост на дружеството – чрез делегиране на друго лице или хора,
чрез съвместяване с друга функция, чрез лично управление.
Но днес – в условията на икономическа депресия, се оказа,
че една от управленските бариери (управлението на ЗБУТ), все
повече затормозява и то все повече работодатели, и те с нескрита
досада „избутват” важната социална функция на по-заден и позаден план.
Икономическото оцеляване „на всяка цена” доведе някои работодатели въобще
да не управляват ЗБУТ, а по шмекерски и корупционни начини да се стремят да заобикалят държавния контрол, осъществяван от дирекциите „Инспекция по труда”. Но уви,
досегашния имитационен (в повечето случай) модел на управление на ЗБУТ в дружествата показва, че те се нуждаят от още повече „правене” на безопасност и здраве на работното място и все по-строг контрол от страна на държавата.
Моята практика показва, че това стана в резултат на объркването на понятията в
ЗБУТ, в начина, по който се интерпретират властта и управлението на ЗБУТ. И тези
понятия не са едно и също нещо, а целта ми е да свържа за целите на ЗБУТ връзката
между властта и управлението.
В рамките на социалния климат (обществения договор)1 във всяко производствено дружество управлението на ЗБУТ има няколко основни функции.
Първата и най-основна задача е да се поддържат правилата на общото живеене:
реда и закона. Когато условията за работа се неглижират (по схемата „няма пари”) и
длъжностните лица (ОБЗР и членове на КУТ) не изискват обучения, работно облекло и
лични предпазни средства (ЛПС), знание, оценки на риска, това положение е рай за задкулисна власт от групировъчно - бандитски тип (и за работника, и за работодателя).
Фирмата се разпада на феодални владения (аз и началника, или – аз и баце), на
чиято територия се прилага не държавния закон за ЗБУТ, а волята на местни дерибеи
1

Обществен договор – модерната теория за него гласи, че политиката се легитимира чрез общото съгласие на гражданите, така че задължението и властта са продукти на първоначалната свобода и отговорност
на всеки индивид.
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(„послушни” работници на „тарикатски” работодатели). Тези дерибеи си правят каквото си искат и те са „наперените”, отговарящи пред контролните органи, и в резултат на
това във фирмата всеки си прави каквото си иска и нещата (работата) се работи със
страх: война на всеки срещу всеки.
Втората задача на управлението на ЗБУТ във фирмата е да разпределя (бюджетира) част от общите ресурси, получени от доходи, справедливо за дейности, само
свързани със ЗБУТ. По този начин се помага на правоимащите работещи.
Естествено и тук се получава в много български фирми (включително и в тази, която аз контролирам), управленецът да забрави (независимо дали е работодател,
управител, орган за БЗР, работник), че е част от този социален климат (обществен
договор), и да тръгне да разпределя ресурсите, бюджетирани за ЗБУТ и взети от
труда на всички във фирмата, не натам, накъдето те трябва да вървят, а към себе си
или към „послушните”.
И тъй като от този социален климат в производствените дружества е видно,
че трябва да продължава все по-добре да се прави, за да са конкурентноспособни в
пазарни условия; видно е от външната пазарна среда, че изискванията към ЗБУТ все
повече се „усложняват”, особено в сферата на законодателството, социoкултурния
сектор (днес неквалифицираните са в пъти повече от квалифицираните), финансовия
сектор (дружествата все по-малко могат да кандидатстват за обществен ресурс, за да
си оправят ЗБУТ – по различни причини), технологичния сектор и други, то става
ясно, че трябва задължително да има промяна на няколко неща:
Работодателите и техните представители (мениджъри, управители, изп.
директори), трябва да увеличат степента на знанията си по ЗБУТ и корпоративна
социална отговорност, ако искат дружествата им да оцеляват;
Работодателите и техните представители трябва да обучават ежедневно
човешкия ресурс в дружеството си по „червената зона” от ЗБУТ (хора, машини, материали, технологии, помещения, документиране) и да отделят разумни парични
средства за това;
Все повече субектите по ЗБУТ в дружеството (СТМ, КУТ, орган за БЗР),
трябва експертно и с голяма доза професионализъм да консултират работодателя за
гарантиране на „разумна достатъчност” по ЗБУТ във фирмите;
Все повече държавният контрол в управлението на ЗБУТ в дружествата трябва да се засилва, експертно да се прецизира и диференцира (по степен на изпълнение на
комплекса на ЗБУТ) и да се направи национална класификация (по браншове) на изпълняващите условията по ЗБУТ. Тази класификация може да се преатестира веднъж
годишно и да помага за „пазарната капитализация” на фирмите, за да се създаде усещане у работодателите за нивото им на социална отговорност в техните дружества, а
ЗБУТ да придобият публичност (като публичните финанси) и това да се има в предвид
при обществени поръчки и транснационалния бизнес.
До тези изводи в управлението на ЗБУТ стигнах по няколко причини:
Първата е задълбочаващото се неглижиране на дейността на Органа за БЗР и
КУТ поради пряката им подчиненост на работодателя;
Втората е едногодишно процесно изследване на дейността на регистрирана
Служба по трудова медицина „Авицена – D” ЕООД и нейния управител д-р Десислава
Братова (досегашното ми мнение за СТМ беше, че те в голямата си част се явяват парично-паразитиращ елемент за дружествата по отношение на ЗБУТ);
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Третата е незадоволителните резултати от управлението на ЗБУТ в дружествата, вследствие на икономическата депресия и трудното излизане на българската икономика от икономическата криза.
По първата и третата част от настоящото си изложение няма да се спирам, защото те са пряко свързани с квалификацията на работодателите и техните представители
да менажират (управляват) със сложен психологически, социален и експертен капацитет по функционалните им задължения да планират, организират, ръководят (координация и мотивация) и контролират цялостния производствен процес и в частност ЗБУТ.
Но това, което открих за себе си като човек, интересуващ се от управлението на
феномена ЗБУТ и експерт по ЗБУТ през погледа на финансовата ми подготовка е, че в
тази ситуация има прагматичен изход и за работодателя, и за работещите, без да има
компромис към качеството на ЗБУТ и без да се увеличават санкциите от страна на
държавата.
Това оръжие (прагматичен изход) за постигане на експертна безкомпромисност,
е „аутсорсинг” на цялата административна, техническа, законодателна, социална,
здравна и юридическа част от управлението на ЗБУТ в Служби по трудова медицина, с
минимално отвличане на работодателя от основната му икономическа дейност „за правене на пари при минимален паричен разход”.
Разбира се, задължителните му субекти той трябва да си ги има (КУТ, орган за
БЗР) по закон, но те да станат своего рода контрол на дейността на СТМ.
Какво показа изследването ми на практиката на СТМ „Авицена – D” ЕООД
и дейността на д-р Десислава Братова?
Създаден е екип, като постоянно учеща се група, в духа на Лисабонската стратегия за учене през целия живот, със следните елементи:
Всеки от членовете на „Авицена – D” ЕООД е в състояние да обясни на останалите частната си сфера на компетентност и да им помогне да му сътрудничат от позицията на своята компетентност.
Високата изходна компетентност на всеки от членовете на „Авицена – D”
ЕООД прави възможна ротацията на лидерство по повод реализирането на работната
задача. Постоянният обмен и обучение по законодателството на ЗБУТ и тяхното практическо приложение е в основата на тази компетентност. Всеки член на „Авицена – D”
ЕООД може да извършва обучение по ЗБУТ.
Екипът се учи в движение по повод на работната си задача – всеки от членовете обучава останалите и се учи от тях. Досега трудно се осъзнава все още, въпреки че
има нарочна наредба, хармонизирана с европейското законодателство, как могат да
съществуват дейности и да се допълват в областта на лекарската професия, на инженерната професия, а д-р Братова вече съвместява в дружеството си и такава на юридическите знания и умения.
В екипа лидерството е функция на работната заплата. Хората от екипа на
„Авицена – D” ЕООД са в състояние да възприемат, чрез предоговаряне, различни модели на лидерство. В този смисъл, екипната организация в „Авицена – D” ЕООД е организация от принципно нов тип, която е в състояние да отговори на предизвикателствата на постоянно усложняващата се икономическа, социална и технологическа среда в
България през следващите години.
Лидерството в „Авицена – D” ЕООД е постигнато чрез успешно упражняване на
власт. Това значи доказани знания и умения по оценка на трудовото представяне в
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дружествата и изготвяне на вътрешно-фирмени нормативни документи (конкретно за
всяко дружество и неговата дейност), като Правилник за вътрешния трудов ред, Правила за определяне на работната заплата, Правила за финансово управление и контрол,
Оценка на риска на работното място, Колективен трудов договор, Правила за изграждане на организационната структура на управление, Програми за управление на отпадъците, Документация по пожарна безопасност, Технологични инструкции с раздел по
ЗБУТ, Правила за фирмена сигурност, Правила за документооборота, Програма за задължителни медицински прегледи.
Нещо повече - „Авицена – D” ЕООД, работейки в незаетата пазарна ниша на
специализирани социални услуги за работодателите, разширява дейността си със сертифициране на лаборатория за изследване факторите на работната среда, както и обучение за извършване на предсертификационни услуги съгласно стандартите за качествено управление ISO 9001:2008, ISO 14001: 2004 и OHSAS 18001:2007.
Най-ценното при дейността на „Авицена – D” ЕООД е мотивирането на работодателя да сключи договор точно с това дружество, като при това действие далеч не е
важна само „цената” на услугата, както и справянето на „Авицена – D” ЕООД с външния натиск, породен от „нелоялна конкуренция” на сродни фирми и служби по трудова
медицина.
Уменията на д-р Десислава Братова при появата на „натиск отвън” към „Авицена
– D” ЕООД се заключават в три основни неща:
Не се изолира (окопава, отчайва), защото знае, че така ще губи „социалния си
капитал” (творчески хора) и „Авицена – D” ЕООД ще стане неефективна. Напротив,
дори оставени под натиск – и дружеството, и д-р Братова – остават отворени и търсят
своите съюзници в общата дейност по феномена ЗБУТ. Не случайно във фирменото
лого на дружеството е заложено понятието „гъвкавост”. Нередовните плащания към
дружеството, отказа на клиенти, сключването на договори с нови клиенти, се анализират за всеки отделен случай и от това се правят много ценни експертни анализи за поведението на фирмите по феномена ЗБУТ и защо точно „Авицена – D” ЕООД е ценна
за тях, както и за „дъмпинга”на конкуриращите се дружества по обслужването на феномена ЗБУТ.
Внимава да не стане така, че хората в „Авицена – D” ЕООД вече да не могат
да виждат нещата по сходни начини или да си поставят различни цели. При такова разминаване д-р Братова търси допирните точки. Тя знае, че ако тези допирни точки станат под определения от нея минимум, екипът й ще бъде напуснат от несъгласните, или
трябва да го преоснове на нова основа.
И в двата случая (т.е. напускане и преосноваване), особено при външната среда на „Авицена – D” ЕООД, която е много нестабилна, динамично хаотична и енергично притиска екипа й – д-р Братова често и по лидерски въвежда временно „извънредно
положение”, т.е. концентриране на енергиите, плановете, целите и властта в свои ръце
и еднолично налага правилата от нейна страна, за да не се разпадне екипът и социалните му връзки.
Трудното при осъществяването на тези три умения от д-р Десислава Братова не е
въвеждането на „извънредни положения” в „Авицена – D” ЕООД, а отмяната им: тоест
да се прави така, че да не се унищожава демократичната среда и когато опасността над
дружеството отмине, да се възстановява екипността. Д-р Братова за тази цел знае, че са
необходими не толкова конкретни действия, колкото постоянното създаване на предпоставки за:
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В „Авицена – D” ЕООД да цари тотална лоялност на всички към всичко и
пълно доверие на всички към всички. Това е съчетано с повсеместна готовност за защита на екипа от външни нападки и натиск. Доказано е, че ако лоялността и доверието
между хората й в екипа са по-малко от 100 % - екипът е невъзможен.
В „Авицена – D” ЕООД има екипност, защото хората й с радост „тичат на работа” и си търсят повод да останат заедно и след края на „работното време”. Д-р Братова знае, че ако това го няма, екипът й е в криза и осигурява начини за ликвидиране на
тази криза.
Всичките изброени по-горе лидерски практики в „Авицена – D” ЕООД са доказани с много труд и са дефинирали експертната си безкомпромисност по управлението
на ЗБУТ, както пред национално и международно признати работодатели (за което
дружеството притежава безспорни референции), така и пред Инспекцияна по труда,
чрез контрола на процесите по ЗБУТ във фирмите, които се обслужват (по-точния и
социално справедлив термин е „обгрижват”) от „Авицена – D” ЕООД и за които няма
предписания за нарушения по ЗБУТ.
Най-прагматичният извод за работодателите е, че това обгрижване от „Авицена
– D” ЕООД по ЗБУТ става на разумна и конкурентна цена на принципа „максимално
разширени видове услуги на максимално поносима цена” при 100 % юридически обоснована гаранция за качество на услугата – независимо дали е от административната,
техническата, технологичната, здравната, юридическата или образователната част от
феномена ЗБУТ.
Силата на гаранцията, която дават резултатите от действията на „Авицена – D”
ЕООД идва и от етичния принцип на работа „една фирма по ЗБУТ може да познава и
работи само на една територия, която я откроява от „летящите продавачи на документи
по ЗБУТ” срещу неимоверно доказани големи суми на работодатели, които все още си
мислят, че ЗБУТ са излишен паричен разход и „отбиване на номера” пред държавния
трудов контрол.
Така „властта” ефектно ще преминава в ръцете на доказали се дружества като
„Авицена – D” ЕООД и ще се минимизира отрицателния ефект „шеф – подчинен”
(ефект на зависимост между работодателя, органа за БЗР и КУТ) по отношение на социалния феномен ЗБУТ, а „управлението” на ЗБУТ „де юре” ще се носи от работодателя, а „де факто” ще се осъществява от независима дружество, като „Авицена – D” ЕООД, а гаранцията за работодателя ще носи независимото дружество и то чрез контрола,
осъществяван от държавата чрез Инспекцията по труда.
Една такава доказана схема на професионална работа по ЗБУТ, каквато е практиката на „Авицена – D” ЕООД, носи много ползи за работодателя, като:
Висок дух за работа и добър социален климат;
Висока степен на осигуряване на законност в управлението на ЗБУТ;
Минимизиране на производствен и управленски риск;
Висока степен на знания, чрез обучение по ЗБУТ по атрактивен, креативен и
андрагогично 2 приспособен начин (защото работещите не са ученици!);
Минимален паричен разход за работодателя;
Максимално голям имидж за работодателя по корпоративната социална отговорност (чиято не малка част са ЗБУТ) пред обществото; минимизиране и ликвидиране
на глобите и санкциите от Инспекцията по труда;
2

Андрагогика – Раздел от теорията на обучението, разкриваща специфични закономерности при усвояването на знания и умения от възрастни хора на учебния материал, а също така и особености за ръководството на тази дейност от страна на професионален педагог.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

38

www.nahsw.com

Минимизиране на разходите по трудов травматизъм и заболеваемост на заетите.
Най-голямото ми откритие, което направих при обследването на дейността на
„Авицена – D” ЕООД по феномена ЗБУТ е изясняването на разликата между продукта
(услугите, които извършва дружеството) и резултата.
Продуктите, които „продава” „Авицена – D” ЕООД, са разходи за работодателя
за ЗБУТ (тези разходи се мерят по примерни критерии, като колко дни не са допускани
трудови злополуки, аварии и екологични катастрофи, или брой обучени, или най-малко
на брой болнични листа и др.).
Резултатите, които получава работодателя по ЗБУТ вследствие от дейността на
„Авицена – D” ЕООД, се основават на фактите по тези критерии и то на най-приемлива
цена по схемата „разход – ползи”. Резултатите от дейността на „Авицена – D” ЕООД
рефлектират осезаемо, експертно и безкомпромисно върху очакваната от работодателя
полза – повишена производителност на труда на персонала и оттам на неговата мотивираност за производителен труд. Точно осъзнаването от страна на д-р Братова на разликите между продукт и резултат са в основата на доказаната българска практика по
ЗБУТ и то точно в условията на най-тежката икономическа криза от 80 години насам.
В основата пък на това осъзнаване са уменията на управленеца – д-р Братова да
преговаря и убеждава, независимо от управленското ниво (работодател, изп. директор,
среден мениджмънт, работници), по тегавата и трудно осъзнавана тема на феномена
ЗБУТ. Нейното „тайно” оръжие на убеждението се състои от 12 професионално и
скромно представящи се стъпки:
Очертава ясна рамка на резултата, който очаква. Придвижва се към споразумение и не се отдалечава от темата (проблема);
Преценява хората, с които преговаря (убеждава), начинът, по който седят хората с пространствена метафора за това какви са и ще са отношенията им;
Целта й е винаги да очертае преговорите (убежденията) като общ проблем и
за двете страни. Поставяйки ограниченията (законови, технически, здравни, икономически и др.), тя създава чувството, че и двете страни имат едни и същи проблеми;
Обяснява на другата страна какво е уместно. Всеки принос и за двете страни
тя го предизвиква, като го съотнася към резултата, за който са се споразумели двете
страни;
Често използва тактиката „връщане назад” (да посочи откъде започнаха преговорите или връзката), за да се обобщи напредъка в преговорите, да поддържа хармонията в приноса на двете страни и да провери съгласието.
Използва условни изречения, за да изследва възможности: …”Ако се случи
това и това, какво ще правим?”;
Разкрива възможности чрез въпроси: „Какво би трябвало да се случи, за да е
възможно това и това?”;
Никога не прави веднага противоположно предложение, след като другият(те)
са направили предложение. Тя знае, че това е моментът, когато другата страна наймалко се интересува от нейното предложение и затова първо обсъжда предложението
на другата страна;
Предпочита въпросите пред твърденията. За другата страна е по-добре да открива слабостите на собствената си позиция сам(и) за себе си, чрез нейните въпроси,
отколкото за нея да се опитва да ги убеди директно;
Ясно сигнализира собствените си въпроси и коментари („Може ли да задам
въпрос по отношение на това?” или „Бих искала да повдигна този въпрос…”), за да фокусира вниманието на другата страна по съществена подробност;
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Винаги посочва една основателна причина за позицията, която заема, вместо
да изпробва няколко маловажни такива. Един случай е толкова силен, колкото найслабата му връзка;
Играе понякога и според случая ролята на „адвокат на Дявола”, за да провери
дали е постигнато подходящото споразумение („Не съм сигурна, дали се споразумяхме
по този въпрос…”);
Това изследване го правих много дълго време, и то не само чрез контактите ми с
д-р Братова, нейните хора от екипа, но и в разговорите ми с нейни дългогодишни „клиенти”, разсъждавах върху думите, изписани в референциите на нейните клиенти за работата на „Авицена – D” ЕООД и го описах, по моему отговорно, по няколко причини:
Бях респектиран от дарбата да се управлява феномена ЗБУТ от „Авицена – D”
ЕООД в производството експертно, безкомпромисно и социално значимо;
Изумих се от способността на д-р Братова да „страда” заради други хора;
Клиентите на „Авицена – D” ЕООД не разглеждат дружеството и д-р Братова
като това, което са, а като това, което правят. Резултатите от дейността са безкомпромисния оценител;
Изпитвах удовлетворение и радост от това, което изследвах, че млади хора в
България вече могат да покажат практикуващ професионализъм, а не философстване и
отвлечен теоретизъм по ЗБУТ;
Екипът на д-р Братова не се опитва да имитира, а сам създава отговорно експертна практика по ЗБУТ, която съм длъжен да я споделя. Екипът на д-р Братова не се
ограничава от догмата, която е да живее с резултата от мисленето на други хора;
„Авицена – D” ЕООД и д-р Братова са напълно удовлетворени и вършат това,
което смятат за страхотна работа и с хъс на откриватели във феномена ЗБУТ.
С чиста съвест и аз съвсем отговорно мога да заявя, че вече можем да покажем
„добра българска практика”, а от гледна точка на икономическата ми подготовка мога
да декларирам, че вече в България има „качествени строители” на значим социален
климат в българските дружества, а българския работодател трябва да знае, че има изход
от нежеланието му да отделя много внимание на ЗБУТ в собствената си фирма и може
да разчита на професионалисти като „Авицена – D” ЕООД.
За мен беше важно, че мнението ми за Службите по трудова медицина еволюира
драматично, а допуска, който получих от д-р Братова да изследвам и опиша практиката
й, окончателно потвърди предположението ми, че управлението на ЗБУТ в българската
фирма е важно условие за експертна безкомпромисност на социалния климат във всяка
икономическа дейност.
Напълно в духа на световните управленски процеси, както д-р Джим Йон Ким
управлява световната банка, а д-р Франсоа Кене през ХVІІІ век стана основател на физиократичната школа в икономиката, така и д-р Десислава Братова е човек с доказана
българска практика в управлението на ЗБУТ.
Илиян Нисторов
сертифициран вътрешен одитор на системи за управление на ЗБУТ

***
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