ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 4/2013 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
2013 година.
През следващата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в
електронен вид.
Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива
на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД.
Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това
важно информационно електронно издание.
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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НОВИ И ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода октомври – декември 2013 г.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода октомври –
декември 2013 г.

НАРЕДБИ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД

НАРЕДБА № V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти
(обн., ДВ, бр. 102 от 26 ноември 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 102 от 26 ноември 2013 г., е обнародвана Наредба
№ V-12-707 от 15 ноември 2013 г. за условията и реда за устройството, безопасността и
техническите изисквания към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, в сила
от 27 декември 2013 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 56, ал. 6 ЗУТ от Министерството на инвестиционното проектиране, Министерството на регионалното развитие, Министерството на вътрешните работи и Министерството на младежта и спорта. С наредбата се
определят условията и редът за устройството, безопасността и техническите изисквания
към съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, в т.ч. изискванията за тяхното
безопасно ползване, поддържане и контрол.
За осигуряване на нормалната употреба на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, и на безопасността на потребителите, които ги ползват, на персонала,
който ги обслужва, както и на всички други лица, които се намират в близост до тях,
собствениците на съоръженията са длъжни да предприемат мерки за привеждане
на съоръженията в съответствие с изискванията на наредбата за предотвратяване
на възможните рискове, застрашаващи живота и здравето на хората, както и частната и общинската собственост.
Наредбата се прилага едновременно с изискванията на правилата и нормативите
за устройство на територията, на нормативните актове, в които са определени изисква-
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нията, свързани с носимоспособността и устойчивостта на строителните конструкции
при експлоатационни и сеизмични натоварвания, пожарната безопасност, хигиената,
здравето, опазването на околната среда и защитата от шум, здравословните и безопасните условия на труд, и на националните стандарти, с които са въведени европейските
стандарти, определящи изискванията към съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти.
Наредбата се прилага при:
1. проектиране и производство на съоръжения, предназначени за и поставяни в
увеселителни обекти;
2. ремонт и модификация на съществуващи съоръжения, поставяни в увеселителни обекти;
3. поддържане и контрол при експлоатацията на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти.
Наредбата се прилага и за съоръженията в увеселителни обекти, за които се
изисква изпълнението на строителни и монтажни работи съгласно Закона за устройство
на територията (ЗУТ) и подзаконовите нормативни актове за неговото прилагане.
Наредбата не се прилага за циркове, неподвижни трибуни, инсталации за строителни обекти, строителни скелета, разглобяеми селскостопански конструкции, водни
съоръжения и пързалки, аквапаркове, водни атракциони, атракционни и тематични
паркове, картинги със състезателен характер, както и за увеселителни съоръжения, задействани чрез монета, ползвани едновременно от не повече от три лица, използването
на които е уредено в специални закони и в подзаконовите нормативни актове за тяхното прилагане.
Продуктите и материалите, които се поставят в увеселителни обекти, произведени и/или пуснати на пазара в държави - членки на Европейския съюз, и в Турция
или законно произведени в държава от Европейската асоциация за свободна търговия страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, може да се
използват за целите на тази наредба, при условие че осигуряват еднакво или по-високо
ниво на безопасност спрямо изискванията, определени в тази наредба, и имат сертификат за безопасност.
ВИДОВЕ СЪОРЪЖЕНИЯ. ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ
СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ
В зависимост от степента на опасност и предназначението им по възрастови
групи на очакваните потребители съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се
класифицират в три категории:
1. първа категория (екстремни) - предназначени за лица над 10 години и с ускорение, което надвишава 10 m/s2, и/или със скорост над 10 m/s;
2. втора категория (семейни) - предназначени за лица над 10 години и със скорост и ускорение, по-малки от тези на съоръженията по т. 1, които не попадат в обхвата
на първа категория;
3. трета категория (детски) - предназначени за деца до 10 години.
В зависимост от начина на управление съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, са с ръчно, механично (хидравлично и пневматично), електрическо и електронно управление.
В зависимост от изискванията за предварителна подготовка на терена и монтаж съоръженията са свободно поставени върху терена (без да се нарушава теренът) и трайно
прикрепени (анкерирани) върху предварително подготвен терен или изпълнена основа.
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Съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, се проектират и произвеждат
така, че да не създават опасност за потребителите, за обслужващия персонал, за намиращите се в близост посетители и за разположените около тях сгради, съоръжения и
елементи на техническата инфраструктура. За всяко съоръжение, поставяно в увеселителни обекти, се съставя техническа документация, която трябва да отговаря на:
1. изискванията на БДС ЕN 13814 "Съоръжения и машини за панаири и паркове
за забавление. Безопасност" или на БДС ЕN 14960 "Надуваеми съоръжения за игра.
Изисквания за безопасност и методи за изпитване" - за съоръженията, произведени или
модифицирани след 2005 г.;
2. изискванията за безопасност на националните нормативни актове и документи
на държавата производител, действащи до 2005 г. включително - за съоръженията, произведени до 2005 г. включително.
(2) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, се съхранява от собственика/ползвателя на увеселителното съоръжение през
целия период на експлоатация на съоръжението.
(3) Техническата документация на съоръженията, поставяни в увеселителни
обекти, включва:
1. проектна документация и паспорт - за съоръженията, произведени след 2005 г.;
2. екзекутивна документация и паспорт - за съоръженията, произведени до 2005
г. включително.
УСТРОЙСТВО, БЕЗОПАСНОСТ И ТЕХНИЧЕСКИ ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЯТА, ПОСТАВЯНИ В УВЕСЕЛИТЕЛНИ ОБЕКТИ
Увеселителните обекти се устройват въз основа на подробна ситуационна схема така, че да не застрашават живота и здравето на потребителите вследствие на рискове, свързани с експлоатацията на съоръженията и техните елементи, с електрическото обзавеждане
и системите за управление, с терена и неговата подготовка, с начина на разполагане на съоръженията, с опасността при пожар, както и при влизане и напускане на обекта.
Теренът, на който се разполагат съоръженията в увеселителни обекти, съобразно инструкцията за монтажа и експлоатацията им трябва да отговаря на следните изисквания:
1. да е плосък, равен и устойчив;
2. безопасно да понася натоварването от съоръжението.
Теренът за увеселителния обект се проверява на равни интервали след монтажа на
съоръжението за потвърждаване на носимоспособността и устойчивостта му, особено при
неблагоприятни метеорологични условия. Теренът за увеселителния обект се осигурява с
вода, електрически ток и тоалетни за периода на поставяне на съоръженията.
ПУСКАНЕ В ДЕЙСТВИЕ И БЕЗОПАСНА ЕКСПЛОАТАЦИЯ
НА СЪОРЪЖЕНИЕТО
За пускането в действие и за безопасната експлоатация на съоръженията, поставяни в увеселителни обекти, собственикът/ползвателят е отговорен за:
1. съставяне, утвърждаване и съхраняване на дневник на съоръженията и писмени процедури за работата им;
2. определяне със заповед на отговорните физически лица за работа със съоръженията, както следва:
а) отговорник по експлоатацията;
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б) оператор на съоръжението;
в) обслужващ персонал;
3. получаване на разрешение за пускане на съоръжението в действие.
Отговорникът по експлоатацията е длъжен да следи за безопасността на персонала и на потребителите на съоръженията.
Отговорникът по експлоатацията осигурява:
1. дневник за инструктаж на персонала и за преглед на съоръжението, техническа документация и писмени процедури за работа на съоръженията и на системите за
управление и безопасност. Дневникът се съхранява най-малко три години от последния
запис;
2. обучението на операторите и обслужващия персонал, в т.ч. инструктирането
им за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;
3. монтажа и демонтажа на съоръженията;
4. обслужването и поддържането на съоръженията;
5. извършването на преглед на терена, ежедневни прегледи, при които особено
внимание се обръща на правилното функциониране на частите и елементите на съоръжението, чиято повреда може да доведе до нараняване на персонала, както и извършване на задължителни прегледи, определени от производителя на съоръжението, за допустими толеранси, граница на нехоризонталност, въздушно и хидравлично налягане,
износване, проверки по системите за заключване и ограничаване на потребителите,
структурна и механична цялост, прегради, ограждения, заключващи и осигуряващи
устройства, както и за възли и детайли;
6. регистрирането на извършените прегледи по т. 5 в дневник за прегледите на
съоръжението;
7. извършването на преглед на електрообзавеждането и преглед за повреди
след всеки монтаж, но не по-рядко от веднъж месечно.
Операторът на съоръжението е длъжен:
1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;
2. да е запознат с писмената процедура за експлоатация на съоръжението и да
може да работи със съоръжението при спазване на изискванията за безопасност;
3. да е инструктиран за процедурите при пожар и за използването на противопожарното оборудване;
4. да познава работата на системите за управление и безопасност;
5. да докладва при аварии, дефекти и други необичайни събития;
6. да извършва проверките по чл. 18, 19, 20 и 21, да контролира зоните за безопасност и да ограничава достъпа до съоръженията, да не допуска броят на ползвателите
да превишава капацитета на съоръжението;
7. да осигурява аварийното спиране, прекъсването на електрическото захранване и евакуацията на потребителите на съоръженията;
8. да осигурява придружител на потребителите на съоръженията, когато това се
изисква с указанията на производителя;
9. да наблюдава пряко всяко съоръжение през цялото време, когато то се ползва от потребителите.
Обслужващият персонал е длъжен:
1. да е обучен и информиран за безопасност при работа със съоръжението;
2. да е запознат с писмените процедури за експлоатация на съоръженията;
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3. да познава работата на системите за управление и безопасност;
4. да е запознат с писмените процедури за действия при злополуки, пожар, неблагоприятни климатични условия, неизправност и повреди на съоръженията, неадекватно поведение на потребителите;
5. да натоварва съоръжението, съответно да разполага потребителите на местата за сядане или ползване по уговорения модел с най-големи/най-малки потребители в
правилното положение;
6. правилно да уравновесява съоръженията, пренасящи потребители;
7. да не допуска потребители, които видимо са в неподходящо физическо, психическо и здравословно състояние;
8. да предприеме всички разумни мерки за отстраняване на потребители, чието
поведение показва, че не могат безопасно да ползват съоръжението;
9. да не допуска потребителите да ползват части от съоръжението, където системата за ограничаване на потребителите е неизправна;
10. да се увери, че всички потребители са в безопасност и ограничени в правилно положение, че на потребителите е била дадена информация, необходима за безопасното ползване на съоръжението, и че няма потребители или зрители в опасните зони, преди да сигнализира на оператора, че е безопасно да задвижи съоръжението.
Обслужващият персонал няма право да пуска съоръженията.
Всички електрически проводници се изолират и защитават от механични въздействия. Съоръженията, задвижвани с ток, трябва да имат инсталирани предпазни устройства с подходяща характеристика, като предпазители и защити, които да прекъсват
захранването в случаите на късо съединение, повреда в заземяването или при претоварване.
Всички неизолирани метални конструкции и части се обезопасяват срещу попадане под напрежение при неизправност и се заземяват съгласно изискванията на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните
линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.).
Елементите на осветлението се поставят така, че да не може да се достигат от
потребители, придружители и посетители, да са сигурно закрепени към конструкциите,
да са достатъчно здрави да понесат въздействията от вятър, сняг и земетръс, да са защитени от дъжд и да не са окачени на проводниците, освен ако проводникът е предназначен за тази цел.
До работа с електрическите съоръжения се допускат лица, които са квалифицирани или инструктирани по смисъла на чл. 154, т. 62 и 63 от Наредба № 3 от 2004 г.
за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии.
В срок една година от влизането в сила на наредбата собствениците на съществуващи увеселителни съоръжения са длъжни да ги приведат в съответствие с изискванията й, както и да одобрят план-график за дейностите, които трябва да извършат съгласно наредбата.
***
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ИЗМЕНЕНИ
НОРМАТИВНИ
октомври - декември 2013 г.

АКТОВЕ

за

периода

ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и
топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения

(обн., ДВ, бр. 92 от 22 октомври 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 92 от 22 октомври 2013 г., е обнародван Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при работа в неелектрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и
хидротехнически съоръжения (ДВ, бр. 32 от 2004 г.), в сила от 23 януари 2014 г.
Правилникът е издаден от Министерството на икономиката и енергетиката и с
него са направени изменения в разпоредбите, свързани с обучението на персонала и
проверката на знанията за придобиване/потвърждаване на квалификационна група за
безопасност при работа в електрически уредби и мрежи.
Това изменение в Правилника за безопасност при работа в неелектрически
уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни мрежи и
хидротехнически съоръжения беше очаквано и логично след промените, касаещи същата тема, в Правилника за изменение и допълнение на Правилника за безопасност при
работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V, обнародвани в „Държавен
вестник”, брой 49 от 4 юни 2013 г. и влезли в сила три месеца след обнародването им в
"Държавен вестник" - от 5 септември 2013 г.
Измененията и допълненията в Правилника за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по топлопреносни
мрежи и хидротехнически съоръжения са аналогични на тези в Правилника за безопасност при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V.
Промените са в Глава втора.Изисквания към персонала, Раздел IІI. Обучение на
персонала и проверка на знанията за безопасност при работа и имат за цел да се конкретизират изискванията за провеждане на специализираното обучение и проверката на
знанията на лицата от електротехническия персонал в предприятията.
Измененията и допълненията са следните:
І. Новата редакция на чл. 20, ал. 3, 4 и 5 от изменения правилник гласи,че обучението на персонала и проверката на знанията за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се организират и осъществяват в работно време, без или със откъсване от работа от:
1. работодателя;
2. енергийни предприятия, титуляри на лицензия по Закона за енергетиката;
3. центрове за професионално обучение, получили лицензия за осъществяване на
професионално обучение поне по една от следните професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6, ал. 1 на Закона за професионалното образование и обучение: електротехник, електромонтьор, техник на енергийни
съоръжения и инсталации, монтьор на енергийни съоръжения и инсталации, техник по
автоматизация и монтьор по автоматизация;
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4. висши училища, получили акредитация за осъществяване на обучение по
професионалните направления енергетика или електротехника, електроника и автоматика съгласно Класификатора на областите за висше образование и професионалните
направления, приет с ПМС № 125 от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2002 г.; изм., бр. 106 от
2003 г., бр. 32 от 2005 г.; доп., бр. 94 от 2005 г.).
Програмите, сроковете за обучение и датите за провеждане на изпитите за квалификационна група се определят от работодателя или от лицата по т. 2 - 4, съгласувано с работодателя.
Обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда от лица с образователно-квалификационна степен не по-ниска от "бакалавър"
съгласно Закона за висшето образование и притежаващи пета квалификационна група
при обучаване за четвърта и пета квалификационна група и не по-ниска от четвърта
квалификационна група при обучаване за втора и трета квалификационна група. Съгласно новата ал. 6 в чл. 20 от правилника това изискване не се прилага за академичния
състав на висшите училища, както и за медицинските специалисти, които обучават по
правилата за оказване на долекарска помощ при поражение от електрически ток.
ІІ. Съгласно новия чл. 20а от правилника обучението за придобиване/потвърждаване на квалификационна група се провежда по утвърдени от работодателя писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими за придобиване/потвърждаване на съответната квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните характеристики на действително извършваната работа. Образователният минимум от знания и умения тематично и
по съдържание обхваща изискванията на този правилник и отчита специфичните характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която за придобиване на квалификационна
група не може да бъде по-малка от:
а) 4 учебни часа - за втора квалификационна група;
б) 8 учебни часа - за трета квалификационна група;
в) 16 учебни часа - за четвърта квалификационна група;
г) 24 учебни часа - за пета квалификационна група;
3. продължителността на обучението, която за потвърждаване на квалификационна
група може да бъде съкратена спрямо тази в т. 2 с до 1/2;
4. датите и началният час за провеждане на изпитите.
ІІІ. Съгласно новия чл. 20б от правилника сертификат за преминато обучение по
безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава - членка на Европейския съюз, се приравнява на придобита трета квалификационна група по безопасност при работа съгласно този правилник.
Обучението за потвърждаване или придобиване на по-висока квалификационна
група по безопасност при работа въз основа на валиден сертификат за преминато обучение по безопасни методи на работа в електрически уредби и мрежи в държава - членка на Европейския съюз, се провежда от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4 по утвърдени от
тях писмени програми, с които се определят:
1. минимумът от знания и умения за теоретична и практическа подготовка, необходими за придобиване/потвърждаване на съответната квалификационна група, съобразно изискванията на този правилник и специфичните характеристики на действително извършваната работа;
2. продължителността на обучението, която не може да бъде по-малка от:
а) 2 учебни часа - за трета квалификационна група;
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б) 3 учебни часа - за четвърта квалификационна група.
ІV. Новата редакция на член 25 от правилника гласи, че устният изпит пред комисия се провежда индивидуално. Комисията се състои от председател и най-малко двама
членове. В случаите, когато обучението се осъществява от енергийни предприятия, титуляри на лицензия по Закона за енергетиката, в състава на комисията се включва и ръководителят на служба/отдел по експлоатация и безопасност или негов заместник.
Когато обучението се провежда от работодателя, той определя със заповед състава на комисията, като:
1. председателят трябва да притежава пета квалификационна група;
2. членовете на комисията при изпит за втора и трета квалификационна група
трябва да притежават не по-ниска от четвърта квалификационна група;
3. членовете на комисията при изпит за четвърта и пета квалификационна група
трябва да притежават пета квалификационна група;
4. не се изисква квалификационна група за медицински специалисти, участващи
в изпитните комисии.
Когато обучението се провежда от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4, съставът на
комисията се определя в съответствие със сключения договор за обучение, като председателят и членовете трябва да притежават квалификационна група съгласно посочените по-горе изисквания.
V. В съответните членове (28, ал. 3 и 29, ал. 2) думите "в учебен център, упълномощен от министъра на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят с "от лицата по чл. 20, ал. 3, т. 2 - 4".
Навсякъде в правилника думите "министъра на енергетиката и енергийните ресурси"
и "министърът на енергетиката и енергийните ресурси" се заменят съответно с "министъра
на икономиката и енергетиката" и "министърът на икономиката и енергетиката".
Навсякъде в правилника думите "МЕЕР" се заменят с "МИЕ".
Специализираните учебни центрове, които са упълномощени от министъра
на икономиката и енергетиката да извършват обучение и изпит за квалификационна група по този правилник, запазват правото си да изпълняват тази дейност до
31.12.2014 г.
***
ПРАВИЛНИК за изменение и допълнение на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи

(обн., ДВ, бр. 92 от 22 октомври 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 92 от 22 октомври 2013 г., е обнародван Правилник
за изменение и допълнение на Правилника за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни централи и по електрически мрежи (ДВ, бр. 34 от 2004 г.), в сила от 23 януари 2014 г.
Правилникът е издаден от Министерството на икономиката и енергетиката и с него
са направени абсолютно същите изменения в разпоредбите, свързани с обучението на
персонала и проверката на знанията за придобиване/потвърждаване на квалификационна група за безопасност при работа в електрически уредби и мрежи, както в Правилника за
безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и топлофикационни
централи и по топлопреносни мрежи и хидротехнически съоръжения.
***
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НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за
устройството на електрическите уредби и електропроводните линии

(обн., ДВ, бр. 92 от 22 октомври 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 92 от 22 октомври 2013 г., е обнародвана Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2004 г. за устройството на електрическите уредби и електропроводните линии (ДВ, бр. 90 и 91 от 2004 г.), в сила от 1 януари
2014 г.
Наредбата е издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и с нея
са направени следните изменения и допълнения:
І. Новата редакция на чл. 1138, ал. 5 гласи, че изискванията във веригите на РУ
да се предвиждат разединяващи устройства, които да осигуряват възможност за видимо
отделяне на всички апарати в една верига (прекъсвачи, отделители, измервателни трансформатори, кондензаторни батерии, силови трансформатори и др.) от възможните източници на напрежение, не са задължителни за ТП градски тип и възлови станции,
като на трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните
постове, вградени в жилищни и обществени сгради, се монтират прекъсвачи, които да
изключват работата им при възникване на аварийни ситуации.
ІІ. В чл. 1258 се създава ал. 3, съгласно която трансформаторите с цялостно напълване, херметичен тип, в трансформаторните постове, вградени в жилищни и обществени сгради, се снабдяват с предпазни клапани и уреди за защита на трансформатора,
контролиращи нивото на маслото, налягането, температурата и образуването на газ.
ІІІ. Новата редакция на чл. 1259 гласи, че вградените в сграда трансформаторни
постове се разполагат в партерни помещения или по изключение в сутерен, като се
спазват изискванията на НИПАБ, а вентилационните отвори на трансформаторните
постове, вградени в жилищни и обществени сгради, осигуряват директен въздухообмен
с атмосферата.
***
Наредба за допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата
експлоатация на електрически централи и мрежи

(обн., ДВ, бр. 92 от 22 октомври 2013 г.)
В „Държавен вестник”, брой 92 от 22 октомври 2013 г., е обнародвана Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № 9 от 2004 г. за техническата експлоатация на
електрически централи и мрежи (ДВ, бр. 72 от 2004 г.), в сила от 1 януари 2014 г.
Наредбата е издадена от Министерството на икономиката и енергетиката и с
нея са направени следните допълнения:
І. В чл. 735 е създадена ал. 5, съгласно която предпазителите на страна Ср.Н. и
Н.Н. на трансформаторите в трансформаторните постове трябва да съответстват на
максимално допустимите стойности, определени от завода производител на машините.
ІІ. В чл. 750 се създадена ал. 3, съгласно която трансформаторите с цялостно
напълване, херметичен тип, в трансформаторните постове трябва да са с работещи нивомери за масло и предпазни клапани.
***
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АКТУАЛНИ ПРИОРИТЕТИ В ОСИГУРЯВАНЕТО НА
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА

ПИЛОТЕН ПРОЕКТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
за здравето и безопасността на по-възрастните работници
Европейската комисия сключи споразумение с EU-OSHA за делегиране на правомощия относно пилотен проект за здравето и безопасността на по-възрастните работници. Съгласно това споразумение EU-OSHA ще оказва съдействие на Комисията за
изпълнението на искане на Европейския парламент по този въпрос. Изпълнението на
пилотния проект започна през юни 2013 г. и ще приключи до края на 2015 г.
Проектът „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст - безопасността и здравето при работа (БЗР) в контекста на застаряващата работна
сила” има за цел да оцени необходимите предпоставки за адаптиране на стратегиите и
системите за БЗР спрямо застаряващата работна сила, както и да гарантира по-добра
превенция за всички работещи през целия си трудов живот.
Резултатите от проекта ще подпомогнат дейността по разработване на политики
и ще предоставят примери за успешни и иновативни практики. Целта е по този начин
да се определи кои подходи са ефективни и какви мерки трябва да бъдат предприети
или приоритизирани, както и да бъдат идентифицирани основните движещи фактори и
пречки за ефективното прилагане на политическите инициативи в тази област. Проектът доразвива резултатите от вече реализирани европейски инициативи в областта на
устойчивия труд, например тази на Eurofound.
Обхватът на проучването по проекта включва:
•

политики, стратегии, програми и действия в областта на БЗР, свързани с повъзрастните работници, реализирани в държавите членки на ЕС и в трети страни;

•

политики, стратегии и действия, свързани с пригодността за заетост и връщането
на работа, реализирани в държавите членки и в трети страни;
конкретни примери за програми и инициативи за подпомагане, осъществявани на
работното място;
мненията на заинтересовани страни в областта на БЗР, работодатели, работници и
представители на работниците с цел проучване на техния опит и мотивация, потребностите им и предизвикателствата, пред които са изправени;
инструменти и насоки в помощ на работните места в осъществяваното на управление на БЗР в контекста на застаряващата работна сила;
въпроси, свързани с пола.

•
•

•
•

На 2 декември 2013 г. в Европейския парламент ще се проведе следобедно заседание, на което ще бъде отчетен постигнатият напредък, а през юни 2015 г. е планирано
провеждане на конференция, на която ще бъде представен и обсъден проектът на заключителния доклад и изложените в него констатации и предложения за политики и
практики.
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Решението на Европейския парламент е публикувано в Официален вестник на
Европейските общности, 29 февруари 2012 г., глава 0404 - Заетост, социална солидарност и равенство на половете, II/230-II/231.
Някои факти, свързани с остаряването
С напредването на възрастта зачестяват трайните здравословни проблеми и хроничните заболявания. Поради това около 30 % от мъжете и жените във възрастовата
група между 50 и 64 години се нуждаят от спешно адаптиране на условията на труд с
оглед на техните здравословни проблеми, за да се предотвратят рисковете от нетрудоспособност и ранно пенсиониране.
Здравословните проблеми с най-голямо значение са мускулно-скелетните увреждания и психичните разстройства. Освен това понастоящем депресията е една от
най-често срещаните причини за нетрудоспособност и ранно пенсиониране.
Няма съмнение, че способността за физически труд намалява с възрастта: след
навършване на 30 години кардиореспираторният капацитет и мускулната сила намаляват с около 1-2 % годишно. Намаленият капацитет за физическа дейност е проблем
преди всичко при професиите с голямо физическо натоварване; понастоящем около 30
% от работните места в Европа са свързани с работа в неудобни пози, преместване на
тежки предмети или повтарящи се движения.
И все пак сред хората във всички възрастови групи са налице значителни индивидуални различия по отношение на функционалния капацитет и здравното състояние.
Мнозинството от възрастните работещи се радват на добро здраве и адекватно
физическо състояние.
Въпреки че здравословното и физическото състояние се влошават с годините, някои други функции се подобряват с напредването на възрастта.
Най-положително се отразява възрастта върху развитието на умствените
способности.
Например стратегическото мислене, съобразителността, дипломатичността,
мъдростта, способността да се вземат обмислени решения, способността да се действа
разумно, способността за контрол над живота, холистичното световъзприемане и езиковите способности се подобряват с напредване на възрастта.
Освен това възрастните работещи са ангажирани и отдадени на своята работа,
лоялни са към работодателя си и често сред тях се регистрират по-малко отсъствия от
работа в сравнение с другите възрастови групи.
Трудовият опит и способността за управление на живота също се подобряват с
възрастта. Проучвания, свързани с измерване на трудовото изпълнение на работното
място, показват, че натрупаният професионален опит компенсира влошаването на някои основни когнитивни (познавателни) процеси като паметта и психомоторните умения.
Наред с горното възрастта и професионалният опит водят до увеличаване
на ценния социален капитал на възрастните работещи:
i) усъвършенстват се професионалната компетентност, практическите знания,
уменията за сътрудничество,
ii) подобрява се структурното разбиране за организацията и нейното функциониране,
iii) обогатяват се контактите с клиенти и мрежите за сътрудничество и се осъзнават по-добре промените в оперативната среда.
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Възрастните работещи могат да учат нови неща. Възможността за учене не зависи от възрастта, но процесът на учене се променя с годините. Поради това е важно възрастните работещи да имат достъп до обучение и равни възможности за придобиване
на нови умения и за усъвършенстване на своята професионална компетентност. В контекста на ученето през целия живот следва да се използват подходящи стратегии за
учене и дидактични подходи.
Можем да обобщим, че в много аспекти възрастните работещи стават подобри.
Следователно, участието в трудовия живот е важен положителен движещ фактор
за активния живот на възрастните хора. Различните поколения имат своите силни и
слаби страни; силните страни на възрастните работещи следва да се идентифицират и
използват по-ефективно с оглед да се превърнат в ценен актив за предприятията.
Управление на възрастта в рамките на работната сила
В определението за управление на възрастта се подчертава, че „свързаните с възрастта фактори следва да се
вземат предвид във връзка с текущото управление, включително организацията на работата и разпределението
на индивидуалните работни задачи, така че всеки работник, независимо от възрастта си, да чувства, че е в състояние да осъществи своите лични и корпоративните си
цели”.
Осемте цели на управлението на възрастта са, както следва:
1. по-добро осъзнаване на особеностите на остаряването;
2. справедливи нагласи спрямо остаряването;
3. управлението на възрастта следва да е основна задача и задължение на началниците и
управителите;
4. включване на управлението на възрастта в политиката по управление на човешките ресурси;
5. насърчаване на работоспособността и производителността;
6. учене през целия живот;
7. организация на работата, съобразена с възрастта;
8. безпроблемен и достоен преход към пенсиониране.
Съществуващите практики във връзка с управлението на възрастта на работните
места в Европа показват, че когато са изправени пред въпроси, свързани с възрастта,
организациите прилагат или подхода на „решаване на възникнали проблемиˇ, или на
„проактивни действия“.
Недостатъчната осведоменост по въпросите, свързани с остаряването, е причина
дружествата да подхождат към решаването на проблемите, като влагат недостатъчно
ресурси и ограничават изискванията си към възрастните работещи (подход на решаване
на възникналите проблеми).
Опирайки се на по-добро разбиране на остаряването като предизвикателство или
възможност, дружествата, прилагащи проактивни подходи, са в състояние да максимизират индивидуалните възможности и да подпомогнат приемствеността между поколенията.
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В най-ефективната си форма дейността по управление на възрастта се основава
на подход, вземащ под внимание целия жизнен път, и създава равни възможности за
всички поколения.
Осъществяваното на равнището на организациите управление на възрастта се
изразява в отчитане на свързаните с възрастта фактори при осъществяване на текущото
управление на организацията, което включва и условията на трудовото правоотношение и индивидуалните трудови задачи.
Индикаторите на управлението на възрастта са, както следва:
• по-добра осведоменост относно остаряването;
• справедливи нагласи към остаряването;
• управлението на възрастта като основна задача и задължение на управителите и преките ръководители;
• включване на управлението на възрастта в политиката за човешките ресурси;
• стимулиране на работоспособността;
• учене през целия живот;
• съобразени с възрастта условия на работа;
• безопасен и достоен преход към живота след пенсионирането.
В най-добрия случай дейностите по управление на възрастта се основават
на подход, прилаган в продължение на целия живот, и създават равни възможности за всички възрастови групи.
Примерни инструменти за управление на възрастта
•

Възрастово профилиране
Този подход включва събиране на информация за възрастовите групи на работниците и служителите. Той помага да се измери възрастовото разнообразие на работната сила. Целта на възрастовото профилиране е да подпомогне стратегическото планиране и вземането на решения относно набирането на персонал, задържането на служителите, пенсионирането и развитието на компетенциите и уменията.
•

Оценка на компетенциите
Целта на оценката на компетенциите е да се идентифицират пропуските в уменията и компетенциите на работниците с цел повишаване на ефективността или развитие.
Оценката на компетенциите е полезен инструмент за планиране на приемствеността и кариерното развитие, който дава основа за индивидуализирано обучение и
професионално развитие.
По отношение на възрастните работници този подход може да включва адаптиране на уменията към технологичните нововъведения, улесняване на преминаването от
едно работно място на друго в рамките на организацията или предоставяне на други
възможности за кариерно развитие.
•

Инструменти за предаване на знания
Те помагат за запазване в организацията на натрупания опит на възрастните работници. Примерите включват:
- смесени екипи от работници на различна възраст;
- схеми за наставничество и обучение;
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•

Ротация и смяна на работните места
Този подход може да се използва за намаляване на работното натоварване и на
въздействието на пораждащата стрес свързана с физически натоварвания работа, както
и за да се даде на възрастните работници възможност да останат на работа, отговаряща
на техния капацитет.
•

Индекс на работоспособността
Индексът на работоспособността (WAI) е инструмент, използван в клиничното
професионално здраве и изследванията за оценка на способността на работа по време
на здравни прегледи и изследвания на работното място.
Този индекс е разработен от Финландския институт за здраве при работа за
измерване на индивидуалната работоспособност на работниците.
Целта е да се определи какви действия са необходими за предотвратяване намаляването на работоспособността.
Индексът представлява е инструмент за субективно изследване, съставен от
седем елемента, и е структуриран като въпросник за оценка на работоспособността въз
основа на самооценка на респондентите.
Елементите и точките са следните:
1 Най-добрата работоспособност в линията на живота - 0-10 т.
2. Способността за труд във връзка с изискванията на работата - 2-10 т.
3. Брой на текущите заболявания, установени от лекар - 1-7 т.
4. Прогноза за увреждане при работа поради заболявания - 1-6 т.
5. Отпуски по болест през последната година (12 месеца) - 1-5 т.
6. собствена прогноза на работоспособността за следващите 2 години - 1-7 т.
7. интелектуален ресурс - 1-4 т.
Получените чрез прилагане на индекса на работоспособността оценки са от 7 до
49 точки — по-високият резултат е по-добър.
Тези оценки се класифицират в следните групи: слаба, средна, добра и отлична.
Индексът на работоспособността има висока прогностична стойност: 60 % от
лицата на възраст между 45 и 57 години, получили ниски оценки, са получавали пенсия
за инвалидност след изтичане на 11 години.
Макар че работоспособността по правило намалява с възрастта, средните стойности на показателя сред населението на възраст между 25 и 65 години остават в категориите „добраˇ и „отличнаˇ.
Методиката за прилагане на индекса на работоспособността е преведена
на 26 езика и се използва широко в различни култури в целия свят.
„Къщата на работоспособността“
Моделът на работоспособността във формата на къща (фигура 1) илюстрира различните аспекти, влияещи върху работоспособността на човека.
Работоспособността се определя като баланс между работата и индивидуалните възможности; при съответствие между работата и индивидуалните възможности
е налице добра работоспособност. Този баланс се влияе не само от работата, но също и
семейството и социалната среда.
Схемата е заимствана от: Ilmarinen, 2006 г., Финландски институт за здраве при
работа, „Age power”, 2011 г. (на фински език).
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Първите три етажа изобразяват индивидуалните възможности:
i) здраве и функционални възможности,
ii) компетентност,
iii) ценности, нагласи и мотивация.
Четвъртият етаж отговаря на
iv) трудовия живот на работника.

***

Стълбищата между отделните етажи означават, че всички етажи в къщата си
взаимодействат. Най-активно взаимодействие е налице между етажите „работа“ и
„ценности и нагласи“ (етажи 3 и 4).
Положителният и отрицателният опит на работното място оказва въздействие
върху третия етаж, който бива претеглен положително или отрицателно.
Третият етаж символизира субективното възприятие на работещите за тяхната
работа — тяхното мнение и чувства относно различни фактори, свързани с ежедневната
им работа.
На третия етаж има тераса, откъдето работникът може да види средата, обкръжаваща непосредствено работното му място:
v) семейството и
vi) социалната среда.
Тези фактори оказват ежедневно влияние върху работоспособността на работника.
Здравословният начин на живот и практикуването на хоби укрепват здравето и
функционалните възможности.
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Личните контакти и човешките взаимоотношения оказват влияние върху ценностите, нагласите и мотивацията.
Следователно два движещи фактора извън работното място оказват влияние
върху работоспособността, като подобряват или влошават баланса между работата и
индивидуалните възможности на работника.
Като цяло, работоспособността на всеки човек зависи от шест фактора.
Средата на действие на организациите се променя постоянно под въздействие на
глобализацията, новите технологии, финансовата криза и пр. В резултат задачите в организациите се развиват постоянно. Същевременно постоянно се променят човешките ресурси
на организациите, например поради остаряване на работната сила. Възможно е да възникнат здравни проблеми, а необходимостта от обновяване на уменията и компетентностите
нараства. Непредвидените взаимодействия между етажите на къщата затрудняват постигането на добър баланс между работата и индивидуалните възможности. Като последица от
това трябва да полагаме усилия за постигане на най-добрия възможен баланс чрез целия си
трудов живот.
Третият етаж отразява и обобщава условията, в които работим. Потокът на
информация между отделните етажи и движещи фактори извън работата могат лесно да
променят ценностите и нагласите на работещите, както и тяхната ангажираност и отдаденост на работата.
Решението дали работникът да продължи да работи в същата организация
до пенсионирането си и дори след това се взема на третия етаж.
Колкото по-положителен е балансът на третия етаж, толкова по-голяма е вероятността работникът да има добър трудов живот и по-продължителна кариера.
Положителните показатели с решаващо значение включват например:
- зачитането на работното място,
- доверието към работодателя,
- подкрепата и отзивите на преките ръководители,
- справедливото третиране,
- ангажираността с работата.
Наличието на положителен баланс на третия етаж превръща активният
живот на възрастните хора в реалност.
Насърчаване на работоспособността
Моделът на работоспособността във вид на къща предполага, че предприетите
действия на работното място, насочени към насърчаване на работоспособността, трябва
да обхващат четирите етажа.
Работещите са по-отговорни за своето здраве и компетентност, а работодателят
поема по- голяма отговорност за организацията и разпределението на работата.
Следователно концепцията за насърчаване на работоспособността се основава на сътрудничеството между работодателя и работниците и служителите: заедно те могат да постигнат по-добър баланс на работното място и повишаване на
работоспособността.
Споделянето на отговорността за мерките, които трябва да се предприемат, ще
направи тези мерки по-приемливи и осъществими, и ще способства за ситуация, в която
и двете извличат полза.
Насърчаването на здравословен начин на живот (първи етаж) обхваща редица навици, свързани с начина на живот, засягащи например храненето, консумацията на
напитки, физическата активност, почивката и съня.
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Успоредно със здравословния начин на живот, важно значение за постигането на
добро здраве през целия трудов живот има прилагането на проактивни и превантивни мерки от страна на службите за здраве и безопасност при работа, както и предоставянето на качествено лечение в случай на остри заболявания.
Следователно, правомощията на специалистите по здраве при работа
следва да включват и проблемите на остаряването и здравето.
Техните познания за промените в работата, които следва да се предприемат в отговор на промените в здравното състояние и функционалните възможности, свързани с
остаряването, са ценен ресурс за осигуряване на по-добър трудов живот за възрастните
работещи.
Тъй като много здравословни проблеми са свързани с работата, рисковете за
здравето, произтичащи от работата, следва да се идентифицират и предотвратяват на
работното място (четвърти етаж).
Наличието на изразена зависимост между здравето и работното натоварване
предполага активно сътрудничество между специалистите по здраве и безопасност при
работа, работодателите и работниците и служителите.
Поддържането на професионалната компетентност изисква постоянно актуализиране на уменията и способностите (втори етаж).
Организирането на обучение на работното място, в съчетание с различни специализирани курсове за обучение на персонала, дава на възрастните работещи възможност да повишат своите възможности.
Трябва, обаче, да се държи сметка за промените в процесите на учене, настъпващи при възрастните работещи.
Стратегиите за учене, условията на учене, използването на нагледни материали, потребностите от почивка и динамиката на процесите на усвояване на знания се различават при младите и възрастните работещи.
Най-важната платформа за учене си остава, обаче, работата и работното място.
Ученето на работното място е възможно, когато съдържанието на работата
и задачите са структурирани по такъв начин, че да носят елемент на обучение.
Положителният опит от обучение на работното място, придобит от работника
през професионалната му кариера, намалява пречките пред усвояването на нови знания
и коригира негативните нагласи към ученето.
Отношението на прекия ръководител също е от значение: ако той/тя вярва в ползите от ученето през целия живот и го подпомага, като осигурява възможности за обучение, това гарантира премахването на една важна пречка пред обучението на възрастните работещи.
Ученето в процеса на остаряване е важна предпоставка за активния живот
на възрастните хора.
Ценностите, нагласите и мотивацията (трети етаж) не са често обект на преки
мерки. Обикновено подходът е въздействията в тази област да са индиректни. Това означава, че предприетите мерки трябва да са насочени към дейности на работното място.
Някои подобрения в уменията за управление и лидерство оказват влияние върху
елементите на третия етаж.
Хората трябва да чувстват, че са зачитани и че могат да вярват на своя работодател.
Те очакват в трудни и напрегнати ситуации да бъдат подкрепяни от прекия
си ръководител.
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Необходимо им е да получават обратна връзка за това дали работата е свършена добре, а също така да бъдат съветвани как да подобрят своята работа.
Диалогът между работещите и прекия ръководител трябва да бъде непрекъснат
процес, а не еднократно годишно събеседване за оценяване.
Справедливото третиране и нулевата толерантност спрямо възрастовата дискриминация ще бъдат забелязани и оценени от работещите.
Личната ангажираност и отдаденост на работата са ключови показатели за
положително оценен трети етаж.
Трябва също така да се подчертае, че работещите са отговорни за своите ценности, нагласи и други лични фактори.
Промяната и адаптирането на тяхното отношение към работата, личните им възможности и семейните въпроси е необходима предпоставка за изграждане на по-добър
и устойчив баланс на трудовия живот. Постигането на такъв баланс е необходимо за
положително оценяване на третия етаж.
„Етажът на работатаˇ (четвъртия етаж) е най-обширният и с най-голямо
значение етаж на къщата.
Той обхваща:
- работната среда (физическа, социална, емоционална),
- организацията и структурата на работата,
- работното време,
- трудовия колектив,
- работните задачи, а също така и
- управлението.
Мениджърите и преките ръководители имат важна роля, защото те разполагат с
правомощия да организират работния процес и да разпределят индивидуалните работни задачи.
Всички решения и промени в работата преминават през тях. Наред с това те са
отговорни и за здравето и безопасността при работа, включително за изготвяне на
оценките на риска.
При изготвянето на тези оценки трябва да се държи сметка за големите индивидуални различия във функционалните възможности и здравословното състояние на работниците и служителите, уврежданията, особеностите, свързани с пола
и т. н.
Работниците и служителите от всички възрастови групи са уязвими при вредна
експозиция на работното място.
Тъй като адаптирането на работата към възможностите, уменията и здравословното състояние на работещите би следвало да е един постоянен и динамичен процес,
основан на адекватна оценка на риска, адаптирането на работата към нуждите и здравословното състояние на възрастните работещи не би следвало да представлява допълнителна тежест. Възрастта е само един от аспектите на многообразието на работната
сила, но е необходимо по-добро разбиране от страна на мениджърите и преките ръководители на свързаните с възрастта особености.
Всички тези свързани с възрастта дейности и подобрения, които е необходимо да се извършват на работното място, могат да бъдат обобщени с термина
„управление на възрастта“.
Адаптирането на личните работни задачи съобразно силните страни, нуждите и
възможностите на възрастните работещи е от решаващо значение за осигуряване на
работоспособността, благосъстоянието и производителността на работещите.
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Например, намаляването на физическото натоварване, въвеждането на кратки
почивки в работния процес и вземането предвид на здравните рискове при определяне
на графика на работата на смени и гъвкавото работно време са мерки, които са съобразени с възрастта.
От друга страна трябва да се използват силните страни на възрастните работещи.
Най-лесният начин за идентифициране на нововъзникнали потребности и начини за промяна на работния процес е да се потърси мнението на възрастните работещи
за това как те биха желали да се промени и подобри техният работен процес.
Друга ефективна възможност е да се поделят работните задължения между помладите и по-възрастните работещи с оглед пълноценно оползотворяване на силните
страни на двете групи.
Ползи от мерките за повишаване на работоспособността
сред възрастните работещи
Примери на добра практика показват, че разходите за инвестиции в повишаване
на производителността се компенсират от реализираните ползи.
Хората отиват на работа с положителна нагласа, подобрява се работната атмосфера, увеличава се производителността на труда, а проблемите, свързани с възрастта,
намаляват.
Анализът на разходите и ползите показва, че възвращаемостта на инвестицията може да е много добра: инвестиция от 1 евро дава възвращаемост от 3 – 5
евро след изтичане на няколко години.
Положителната възвращаемост на инвестициите се дължи на по-ниските нива на
отсъствия от работа поради болест, по-ниски разходи дължащи се на неработоспособност, и повишена производителност.
Въпроси на политиката спрямо възрастните работещи
За да се подобри активният живот на възрастните хора посредством осигуряване на по-дълъг и по-добър трудов живот, е необходимо е да се реализират няколко реформи:
1. промяна на нагласите спрямо възрастните работещи с цел култивиране на
справедливо и подходящо отношение към тях;
2. управленска реформа с цел идентифициране и по-пълноценно оползотворяване на силните страни на възрастните работещи;
3. реформа на трудовия живот, целяща създаване на толерантна към всички възрасти трудова атмосфера;
4. пенсионна реформа, която отчита големите индивидуални различия между
възрастните работещи посредством предоставяне на гъвкав диапазон от възрасти за
пенсиониране и финансови стимули при оставане по-дълго на работа;
5. организационна реформа, която да подобри сътрудничеството между различните заинтересовани страни и участници с оглед постигане на по-добър и по-дълъг трудов живот;
6. реформа на здравните услуги с цел подобряване и укрепване на предоставянето на проактивни и превантивни здравни услуги на работното място.
От гледна точка на политиката е от важно значение първо да се приложат положителните реформи, а по-късно отрицателните.
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Положителните реформи предполагат първо да бъде развит трудовият живот,
така че хората да имат възможности, да желаят и да могат да работят по-дълго.
Това може да се постигне, като се използва всеобхватен модел на насърчаване на
работоспособността за всички поколения. Едва след това може да се пристъпи към повишаване на пенсионната възраст и ограничаване на възможностите за ранно пенсиониране. Спешно са необходими иновативни модели за удължаване на личния трудов
живот и повишаване на действителната пенсионна възраст.
Някои примери на добри практики показват, че предоставянето на повече
свободно време или намаляването на натоварването с напредване на възрастта
води до увеличение на действителната пенсионна възраст на работещите с около
три години.
Едно дружество от сектора на промишленото производство е въвело схема,
наречена „Age Masterˇ, по която на работещи на възраст над 58 години се предоставят
допълнителни почивни дни, с което те получават повече време за почивка след извършване на прецизен и изискващ повече усилия ръчен труд, свързан с производство на
ключалки за врати.
Броят на платените почивни дни е увеличен от 6 (за работещите на 58 години) на
14 (за тези на 63 години).
Обхванатите от схемата възрастни работещи са били в състояние и мотивирани
да продължат да работят още 3 години и да се пенсионират на 63-годишна възраст.
Дружество от сектора на енергетиката е въвело програма под надслов „80-90100“, даваща възможност на работещите да намалят своето работно време с 20 %, при
което трудовото им възнаграждение и е било намалено с 10 %, но размерът на пенсиите
им е останал 100 %.
Около 25 % от работниците и служителите са се възползвали от тази възможност. Реалната пенсионна възраст се е увеличила с около 3 години до 64 години.
Тези примери на иновативни практики показват, че възрастните хора са способни и желаят да останат на работа по-дълго, когато получат възможност за оптимизиране на работното натоварване или работното време.
Както, работодателите така и работниците и служителите са останали доволни
от въведените нови модели.
Възрастните работещи като актив в областта на труда и
за обществото
Възрастните работещи са съществена част от работната сила в модерните общества и техният дял ще се увеличава през следващите десетилетия.
Възрастните работещи притежават различни умения и компетентности в сравнение с останалите поколения. Без тяхното участие в трудовия живот ще се прояви недостиг на професионален, структурен и социален капацитет. Освен това е важно те да предадат своите практически знания на младото поколение.
Най-ефективната комбинация от компетентности на работното място се
постига посредством съчетаване на най-силните страни на различните поколения.
Увеличената продължителност на живота в добро здраве на възрастните хора
увеличава потенциала им да допринесат за постигане на толерантно към възрастта общество.
Пълноценният трудов живот, обаче, е важна предпоставка възрастните работещи
да останат активни и да се гарантира, че обществото ще извлече полза от техния опит и
възможности. По този начин възрастните работещи участват активно в изграждането
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на устойчиво и отговорно общество, в което съществува солидарност между поколенията.
Носещата удовлетворение работа може да допринесе за избягване на болести и
намаляване на физическия или умствения капацитет, да осигури запазване на добри
когнитивни и физически възможности и да насърчи активна и положителна нагласа към
живота.
Качеството на трудовия живот има голямо въздействие върху всички работещи, тъй като голяма част от живота ни преминава в работа.
Резултатите от публикувани неотдавна продължителни проучвания показват, че
степента на работоспособност преди пенсиониране е добър прогнозен показател за степента на независимост в ежедневието сред хората на възраст между 73 и 85 години.
По-високата степен на работоспособност преди пенсиониране обуславя повисоко качество на живот по-късно. Поради това е необходимо още през периода на
активния трудов живот да се инвестира в активния живот на възрастните хора.
Инвестициите в здравето и безопасността при работа на работното място са
също така инвестиции в живота след пенсионирането.
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Европейските организации по стандартизация CEN и CENELEC се
стремят към по-целенасочен подход в
подкрепа на малките и средните предприятия
Усилията за привличането на малките и средните предприятия (МСП) в
процеса по стандартизация трябва да включват целенасочена подкрепа, която
да отговаря на потребностите на различните видове предприятия.
Това е един от основните изводи, приети от членовете на Работната група за
МСП на CEN-CENELEC на срещата им в Брюксел на 10 октомври 2013 година.
Работната група за МСП на CEN-CENELEC се стреми да осигури последователен подход за подпомагане участието на МСП в европейската система за стандартизация чрез повишаване на информираността за стандартизацията, като прави полесен достъпа и използването на стандарти и повишава тяхното активно участие в
разработването на стандарти.
Работната група е създадена през 2009 г.,за да се отговори на серията от 58
препоръки, разработени в рамките на проучване на тема "Достъп на МСП до европейската стандартизация", проведено по поръчка на CEN и CENELEC от екип от
изследователи (под егидата на Rotterdam School of Management, Erasmus University).
Работната група за МСП изразява задоволство от напредъка, постигнат през
последните четири години. Почти всички от 58-те препоръки са или приложени, или
са част от текущи инициативи в резултат на широка гама от инструменти и услуги,
които подпомагат МСП да се възползват от стандартите и стандартизацията, включително например "Инструментариум от решения за МСП" на уебсайта на CENCENELEC.
Основавайки се на вече разработени от CEN и CENELEC продукти и услуги
и като се възползва от опита и разбирането, натрупан през последните години, работната група счита, че е назрял моментът за разработване на по-целенасочени решения, адаптирани към нуждите на различните видове МСП (като се вземат предвид
фактори като сфера на дейност, дали една компания е експортно ориентирана и др.).
Въпреки постигнатия напредък повишаването на информираността за стандартите и стандартизацията сред повече от 20 милиона малки и средни предприятия
в Европа остава изключително амбициозна задача. Ето защо CEN и CENELEC ще си
сътрудничат с широк кръг от национални и европейски организации, мрежи, бизнес
центрове и други организации, за да достигнат до възможно най-много малки и
средни предприятия.
Като първи приоритет особено внимание ще бъде отделено на развитие на
сътрудничеството с бизнес организации като например секторни търговски асоциации. Тези организации имат огромен потенциал да достигнат до голям брой малки и
средни предприятия, да ги информират за стандартизацията и да ги насочат към инструментите, които вече са разработени от CEN и CENELEC и техните членове.
"Инструментариум от решения за МСП" може да бъде намерен в раздела за
МСП на сайта на CEN-CENELEC: www.cencenelec.eu/sme/std
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
„ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА –
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!”

ПРОГРАМА
НАЦИОНАЛНА КОНФЕРЕНЦИЯ
ЗДРАВОСЛОВНИ РАБОТНИ МЕСТА.
ДА РАБОТИМ ЗАЕДНО ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА!
22 октомври 2013 г., гр. София, хотел „Шератон”
09.30 ч. – 10.00 ч.
10.00 ч. – 10.15 ч.
10.15 ч. – 10.45 ч.

10.45 ч. – 11.00 ч.

Регистрация
Официална част
Откриване
Г-н Хасан Адемов, Министър на труда и социалната
политика
Приветствия
Национално-представителните организации на работодателите и на работниците и служителите
Кафе пауза

Панел I: Обмяна на опит и добри практики
Представяне на добри практики от предприятия.
11.00 ч. – 12.30ч.
"АМИЛУМ БЪЛГАРИЯ" ЕАД, гр. Разград;
"ОРГАХИМ" ЕАД, гр. Русе;
"ХАН АСПАРУХ" АД, гр. Исперих;
АИКБ и др.
12.30 ч. – 14.00 ч.
Обяд
Панел II. Обмяна на опит и добри практики
Представяне на добри практики от предприятия:
14.00 ч. – 15.20 ч.
"СИЕНИТ ХОЛДИНГ" АД , гр. Пловдив;
"АЛКОМЕТ" АД, гр. Шумен;
"БЕЛЛА БЪЛГАРИЯ" АД , гр. Пловдив и др.
15.20 ч. – 16.00 ч.
Дискусия
16.00 ч.
Закриване на конференцията
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ИЗКАЗВАНЕ НА МИНИСТЪР АДЕМОВ
на Националната конференция “Здравословни работни места.
Да работим заедно за превенция на риска!”
Уважаеми госпожи и господа,
Позволете ми да Ви приветствам с добре дошли на Националната конференция
“Здравословни работни места. Да работим заедно за превенция на риска!”. За мен е
удоволствие да Ви поздравя по повод Европейската седмица по безопасност и здарве
при работа, като част от двугодишната Кампания „Здравословни работни места” 2012 –
2013 г. с мото „Да работим заедно за превенция на риска!”.
Голяма чест за мен е да се явя пред тази аудитория от водещи специалисти в
областта на безопасността и здравето при
работа, и в същото време разбирам своята отговорност да говоря пред представителите на социалните партньори, ИА
“Главна инспекция по труда”, Националния осигурителен институт, министерствата и ведомствата. Убеден съм, че настоящият форум е чудесна възможност
както за анализи на извършеното от всички нас, така също и за разширяване на сътрудничество и запознаване с добрите практики и възможностите, необходими за успеха на
дейностите за защита на живота и здравето на работещите в различните сектори на
икономиката.
Уважаеми госпожи и господа,
Бих искал да се възползвам от
тази конференция, за да споделя някои
свои тревоги, а разбира се, и своите
идеи за това какво можем да направим с
общи усилия, за да решаваме сложните
проблеми, натрупани от дълго време в
българските предприятия. За мен е очевидно, че успехите в областта на безопасните и здравословни условия на труд не са
малко. Трябва да оценим положително ефективната законодателна дейност в тази
област, и всички заедно активно да работим за прилагането на стандартите за осигуряване на безопасност и здраве в предприятията.
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Независимо че резултатите от контролната дейност на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда” показват тенденция на нарастване на относителния дял на
предприятията с изпълнени основни изисквания по здраве и безопасност при работа,
трябва да подчертая, че това са най-вече големите предприятия, които успешно преодоляват икономическите затруднения през последните години и имат значителен опит
при управлението на професионалните рискове. Като се има предвид, че техният относителен дял е по-малко от 2% от общия брой предприятия, няма да сгреша, ако кажа, че
за голяма част от останалите предприятия, предизвикателството да изпълняват мерки за
защита на здравето и безопасността на работещите е голямо.
В подкрепа на казаното, тук ще посоча някои конкретни резултати от контролната дейност на ИА „Главна инспекция по труда”.
През деветмесечието на 2013 г. контролните органи на Изпълнителна агенция
„Главна инспекция по труда” са извършили 43 107 проверки в 33 397 предприятия от
всички икономически дейности, с общо 1 288 713 работници и служители в тях. Резултатите от контролната дейност показват, че през първите девет месеца на 2013 г. са
констатирани 185 804 нарушения, като 41 % от тях са за нарушения на нормите, в
областта на здравословните и безопасни условия на труд, в т.ч за нарушения на
нормите:
за организация и управление на здравословни и безопасни условия на
труд – 60 % нарушенията по безопасност и здраве при работа;
за безопасност на работното оборудване и технологичните процеси – 25,3
% от нарушенията по безопасност и здраве при работа;
за хигиена на труда – 14,7 % от нарушенията по безопасност и здраве
при работа;
Запазва се тенденцията от последните 2-3 години за най-висок относителен дял
на нарушенията по заплащане на труда – 19 % от общия брой на констатираните нарушения по осъществяване на трудовите правоотношения. Следва да се отбележи обаче,
че в сравнение с деветте месеца на 2012 г., тези нарушения са намалели с около 20 %.
През деветмесечието на 2013 г., след намесата на контролните органи на ИА ГИТ са
изплатени забавени трудови възнаграждения в размер на 43 млн. лв.
Внимание заслужават и данните за трудовите злополуки от статистическата система „Трудови злополуки на информационната система на Държавното обществено
осигуряване. С тревога трябва да отчета, че тенденцията за устойчиво намаляване на
трудовите злополуки за последните години е на път да бъде прекъсната. Статистика,
която не следва да бъде пренебрегната, защото злополуките и заболяванията при работа
струват скъпо на всички – на държавата, на работодателите и на работниците и служителите.
Връщам се обаче към въпроса, какво можем да направим с общи усилия, за да
отговорим на основното послание към всички страни-членки на ЕС – послание, насочено към постигане на устойчив трудов живот в една конкурентна икономика, с
уважение към многообразието на работната сила. Послание, в което устойчивият
трудов живот е в неразривна връзка с качеството на работата, с баланса между професионалния и семейния живот, с добрите условия на труд и „здравите“ и попродуктивните работни места. Послание, в което се подчертава положителния принос на инвестициите за безопасността и здравето при работа за конкурентоспособността на икономиката и за постигане на растеж и заетост. В тази връзка бих искал да
обърна внимание на голямото предизвикателство - подобряването на условията на
труд не трябва да бъде подчинено на чисто икономически съображения.
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Аз нямам намерение и амбицията сега да разгръщам
цялостно виждане за политиката по отношение на осигуряването на достойни и справедливи условия на труд.
Съзнавам добре, че ресурсите както на държавата, така
и на бизнеса са твърде ограничени. Но струва ми се, че ако
се изпълняват и прилагат ефективно планираните мерки, българският бизнес ще бъде
подпомогнат да издържи конкуренцията на своите партньори в рамките на единния
пазар, а българският работник ще се чувства сигурен на работното място. Основание за
това ми дават резултатите от схемите, които се реализират по Оперативната програма
„Развитие на човешките ресурси” в областта на безопасността и здравето при работа:
„Превенция за безопасност и здраве при работа” и „Безопасен труд”.
Успешното изпълнение на
първия проект „Превенция за безопасност и здраве при работа” осигурява актуална информация за състоянието на условията на труд в България във всички икономически сектори. За 30 икономически сектора (сектори с висок производствен риск) са
разработени: Профили по безопасност
и здраве при работа, Кодекси на „добри практики” с практически правила и
ръководни принципи по безопасност и здраве при работа; Модели на Системи за управление на професионалните и здравни рискове в предприятията.
Със средства по проекта ще бъдат разработени и практически инструменти за
оценка на риска на работното място. Бих искал да Ви обърна внимание, че всичко това
е публикувано на интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ и се надявам да бъде използвано ефективно.
Считам, че в условията на икономическа криза това е голяма помощ, която държавата осигурява както на работодателите, особено на малките и средни предприятия,
така и на работниците и служителите, с оглед управление на рисковете за здравето и
безопасността на работниците и служителите, като се отчитат промените на работното
място и възникването на нови професионални рискове.
Дейностите, които получават подкрепа по втората схема „Безопасен труд”, са
на стойност 70 000 000 лв. и са насочени към малки, средни и големи предприятия в
качеството им на работодатели.
Тяхното ефективно използване ще даде възможност, работодателите да направят
своите анализи на организацията на трудовата дейност, въз основа на които да реализират конкретни мерки за модернизация, реконструкция или обезопасяване на съществуващи обекти, технологични процеси, машини и съоръжения, което ще доведе до подобряване условията на труд.
По тази схема могат да бъдат закупени и колективни средства за защита, лични
предпазни средства и специално работно облекло. Разработват се и се внедряват стан-
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дарти за безопасни условия на труд, като се провеждат и обучения на служители за безопасна работа с нововъведено работно оборудване и технологии и обучение във връзка
с нововъведен стандарт за здравословни и безопасни условия на труд.
Уважаеми дами и господа,
Фактът, че всички Вие сте тук, ми дава основание да вярвам, че усилията на държавата не са без значение. Убеден съм, че в рамките на един ден не могат да бъдат дискутирани всички проблеми, свързани с осигуряването на безопасност и здраве на работното
място. Но съм сигурен, че за всичко има решение, което изисква много сериозна и отговорна работа. Работа, която всеки трябва да свърши съобразно собствените си задължения.
Бих искал да Ви уверя, че Министерството на труда и социалната политика активно работи за това, България да се превърне в по-безопасно, по здравословно и попродуктивно място за работа.
В тази връзка и в съответствие с принципите на по-доброто регулиране наша е
отговорността да подобряваме законодателната рамка, като не се нарушават принципите за минималните изисквания за осигуряване на БЗР и не се намаляват съществуващите нива на защита. Важно е да подчертая и това, че налагането на законодателството,
ефективността на инспектирането и консултирането, е един от най-важните приоритети
на нашата политика.
И ви уверявам, че контролът не се извършва само в името на работниците, но и в
името на осигуряването на свободна и лоялна конкуренция.
Като казвам всичко това, искрено се надявам днес да бъдат споделени и представени ясни примери за прагматично управление на професионалните рискове, защото
конференции като тази са доказали своята ефективност за подобряването на информираността на всички заинтересовани – държавните институции, социалните партньори и
всеки специалист в областта на безопасността и здравето при работа.
Разрешете ми преди да завърша да поздравя в аванс представителите на предприятията и организациите, които днес ще представят своя опит и добрите практики,
защото дълбоко вярвам, че добрият пример ще бъде последван.
Желая ползотворни дискусии и успешна работа!
Благодаря за вниманието!

***
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