ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 4/2014 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода октомври – ноември 2014 г.
СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ В МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА
И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
СВЯТ БЕЗ ФАТАЛНИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Е ВЪЗМОЖЕН!

XX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа 2014 – Глобален форум за профилактика!
ISO РАЗРАБОТВА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМИ ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА
ПРИ РАБОТА

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е четвъртият, последен брой на Информационния бюлетин на
Сдружението за 2014 година.
И 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

гр. София, ул. „Триадица” 5А

2

www.nahsw.com

3

ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода октомври – ноември 2014 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
октомври – ноември 2014 г.

ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на
Нормативни актове на Министерския съвет
(обн., ДВ, бр. 88 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 88 от 24 октомври 2014 г., е обнародвано ПМС №
326 от 16 октомври 2014 г. за изменение и допълнение на нормативни актове на Министерския съвет, в сила от 28 октомври 2014 г. - три дни след обнародването му в
"Държавен вестник".
С ПМС № 326 от 16 октомври 2014 г. Министерският съвет внася изменения и
допълнения в следните девет наредби, издадени на основание на членове от Закона за
техническите изисквания към продуктите:
1. Наредбата за условията и реда за издаване на лицензии за осъществяване
на технически надзор на съоръжения с повишена опасност и за реда за водене на
регистър на съоръженията, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от
2000 г. (обн., ДВ, бр. 79 от 2000 г.; изм., бр. 115 от 2002 г., бр. 17 от 2003 г., бр. 104 от
2004 г., бр. 40 и 59 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 73 от 2010 г., бр. 18,
78 и 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 50 от 2014 г.);
2. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на асансьори, приета с Постановление № 75 на Министерския съвет от 2003 г. (обн., ДВ, бр. 33
от 2003 г.; изм. и доп., бр. 15 и 96 от 2005 г., бр. 40 и 70 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр.
32 от 2009 г., бр. 18 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 27 от 2014 г.);
3. Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на преносните и
разпределителните газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за
природен газ, приета с Постановление № 171 на Министерския съвет от 2004 г. (обн.,
ДВ, бр. 67 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 32, 40 и 93 от 2006 г., бр. 46 от
2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от 2011 г., бр. 103
от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 43 и 50 от 2014 г.);
4. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия
надзор на газовите съоръжения и инсталации за втечнени въглеводородни газове,
приета с Постановление № 243 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 82 от
2004 г.; изм. и доп., бр. 104 от 2004 г., бр. 32, 40 и 85 от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32
от 2009 г., бр. 99 от 2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 от 2014 г.);
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5. Наредбата за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения, приета с Постановление № 199 на Министерския съвет от 2010
г. (обн., ДВ, бр. 73 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.);
6. Наредбата за устройството и безопасната експлоатация на нефтопроводи и нефтопродуктопроводи, приета с Постановление № 312 на Министерския съвет
от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 104 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 40 и 93 от 2006
г., бр. 46 от 2007 г., бр. 79 от 2008 г., бр. 32, 45 и 93 от 2009 г., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 50 и 60 от 2014 г.);
7. Наредбата за устройството, експлоатацията и техническия надзор на
ацетиленови уредби, приета с Постановление № 187 на Министерския съвет от 2001 г.
(обн., ДВ, бр. 66 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр. 114 от 2003 г., бр. 40 и 85
от 2006 г., бр. 64 от 2008 г., бр. 32 от 2009 г., бр. 103 от 2012 г. и бр. 24 от 2013 г.);
8. Наредбата за устройството, безопасната експлоатация и техническия
надзор на съоръжения под налягане, приета с Постановление № 164 на Министерския съвет от 2008 г. (обн., ДВ, бр. 64 от 2008 г.; изм. и доп., бр. 5 от 2010 г., бр. 7 и 99 от
2011 г., бр. 103 от 2012 г., бр. 24 от 2013 г. и бр. 49 от 2014 г.);
9. Наредбата за съществените изисквания и оценяване съответствието на
взривните вещества за граждански цели, приета с Постановление № 52 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 26 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2002 г., бр.
13 от 2003 г. и бр. 11, 24 и 40 от 2006 г.).
Измененията в посочените наредби са важни и влизат в сила от 28 октомври
2014 г., поради което е необходим техният внимателен прочит.

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за професионалното
образование
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.)

В „Държавен вестник”, брой 61 от 25 юли 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, в сила от 29
юли 2014 г. - три дни след обнародването му в "Държавен вестник".
Съгласно мотивите на Министерския съвет за промени в Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО) целта е свързана с необходимостта от промяна
на системата на професионално образование и обучение, която да отговори на нуждите
както на пазара на труда, така и на потребностите на хората за пълноценна реализация
и социално включване. Във връзка с осъществяването на тази обществена потребност
измененията и допълненията в Закона за професионалното образование и обучение са
в следните основни направления:
І. Въвеждане на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
ІІ. Въвеждането на система за валидиране, която включва идентифициране и
признаване на неформално придобити знания, умения и компетентности.
ІІІ. Национална квалификационна рамка.
ІV. Гъвкава система за професионално образование и обучение.
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І. Въвеждане на система за осигуряване на качество в
професионалното образование и обучение.
Въвеждането на система за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение е в изпълнение на целите, определени в редица национални стратегически документи - Националната стратегия за учене през целия живот 2008-2013г., Националната програма за развитие на училищното образование и предучилищно възпитание и подготовка (2006-2015), Програмата за развитие на образованието, науката и
младежките политики в Република България (2009-2013) и Националната програма за
развитие-България 2020.
Чрез въвеждането на система от индикатори и механизми за измерване ефективността на професионалното образование и обучение ще се запълни една празнота в сега
действащата система на професионалното образование, а именно – създаване на система за обективно оценяване на постигнатите резултати и за осъществяване на обратна
връзка.
Основна цел е дейността на обучаващите институции да бъде прозрачна и оценявана от потребителите на техните услуги, както и съпоставяне на резултатите на българското професионално образование и обучение с това от другите европейски страни
на основата на приетата Препоръка на Европейския парламент и на Съвета от 18 юни
2009 г. за създаване на Европейска референтна рамка за осигуряване на качество в професионалното образование и обучение.
Към настоящия момент със заповед на министъра на образованието и науката са
определени критерии за измерване на качеството в професионалното образование, а за
системата на професионалното обучение в центровете за професионално обучение има
изискване за разработване на собствени системи, прието от Управителния съвет на
НАПОО.
Необходимо е да се регламентират еднакви изисквания за цялата система на
професионалното образование и обучение.
В новият чл. 9а.Качество на професионалното образование и обучение с ал. 1
е определено, че качеството е съвкупност от характеристики на професионалното образование и обучение, които са в съответствие с очакванията и потребностите на личността и на обществото.
Съгласно ал. 2 на чл. 9а от ЗПОО институциите по чл. 9 (които имат право да
осъществяват обучение за придобиване на професионална квалификация) са длъжни да
осигуряват качество на професионалното образование и обучение чрез изграждане на
вътрешна система за осигуряване на качеството при спазване на държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и на действащото законодателство.
Институциите по чл. 9 са: професионални училища, професионални гимназии,
професионални колежи, училища по изкуствата и центрове за професионално обучение; спортни училища; прогимназиални, основни, средни общообразователни, специални училища, гимназии и профилирани гимназии в отделни паралелки в тях - въз основа на заповед на министъра на образованието и науката, ако отговарят на условията,
определени с държавните образователни изисквания. Обучение за придобиване на професионална квалификация могат да осъществяват министерства, общини, висши училища, университетски и многопрофилни болници, организации на работодатели, организации на работници и служители и отделни работодатели.
Съгласно ал. 3 на чл. 9а от ЗПОО правилата за прилагането на вътрешната система за осигуряване на качеството по ал. 2 се определят в правилника за дейността на
обучаващата институция.
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С ал. 4 на чл. 9а е регламентирано, че обучаващите институции разработват вътрешната си система за осигуряване на качеството по ал. 2 при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието и науката, съгласувана с министъра на труда и социалната политика, министъра на икономиката и енергетиката,
министъра на културата, министъра на младежта и спорта и министъра на земеделието и храните.
С наредбата по ал. 4 ще се определят принципите за осигуряване на качеството,
изискванията към институциите по чл. 9 за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.
ІІ. Въвеждането на система за валидиране, която включва
идентифициране и признаване на неформално придобити знания,
умения и компетентности.
Динамичното икономическо и технологично развитие предполага все по-честа
смяна на работното място и мотивират хората да придобиват по-висока квалификация и
по-универсални умения.
За да се отговори на тази динамика в обществените отношения, с предлаганите
изменения и допълнения се създават нормативни условия за признаване на по-широк
спектър от умения, придобити от предходен опит (чрез неформално обучение и/или
чрез самостоятелно учене).
Принципът на валидирането на знания и умения, придобити чрез неформално
обучение и/или чрез самостоятелно учене, е приет с Препоръката относно Европейската квалификационна рамка (ЕКР) от 2008 г., с приемането на Национална квалификационна рамка на Република България (РМС № 96/02.02.2012 г.), и е доразвит чрез Препоръката на Съвета от 20.12 2012 г. относно валидирането на неформалното и самостоятелното учене.
Направената промяна има за цел да създаде нормативни условия за внедряване
на пълноценно действаща национална система за валидиране.
В България има натрупан опит по различни европейски проекти, чрез които са
тествани различни елементи на системата.
С направеното изменение на чл. 40 от ЗПОО се дава орледеление на понятието „валидиране на професионални знания, умения и компетентности” и се
създава правна възможност за валидиране на знания, умения и компетентности, придобити извън работното място чрез неформално обучение и самостоятелно учене.
„Валидирането на професионални знания, умения и компетентности” е
установяване и признаване на професионални знания, умения и компетентности,
придобити чрез неформално обучение или самостоятелно учене, и на съответствието
им с държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии.
На Националната агенция за професионално образование и обучение се възлага
да подпомага методически институциите, които ще осъществяват валидиране на професионални знания, умения и компетентности.
Спецификата на процеса „валидиране“ налага допълнение на следните
разпоредби в Закона за професионалното образование и обучение:

чл. 1, (1) - Този закон регулира обществените отношения, свързани със:
4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Системата на професионалното образование и обучение включва:
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1. професионално ориентиране, професионално обучение и професионално образование;
2. валидиране на професионални знания, умения и компетентности.

чл. 5 (4) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионалното обучение може да
се осъществява и по пътя на обучение чрез работа (дуално обучение). Обучението чрез
работа (дуално обучение) е форма на партньорство между професионално училище,
професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение и един или няколко работодатели, която включва:
1. практическо обучение в реална работна среда, и
2. обучение в професионално училище, професионална гимназия, професионален колеж или център за професионално обучение.
(5) (Нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Валидирането на професионални знания, умения и компетентности е признаване на придобити знания, умения и компетентности по
професия или част от нея, получени чрез неформално обучение или самостоятелно учене, с цел достъп до обучение за придобиване на професионална квалификация и улесняване на достъпа до пазара на труда.

чл. 6 (1) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионалното ориентиране,
професионалното обучение, професионалното образование и валидирането на професионални знания, умения и компетентности се осъществяват по професии и специалности, включени в Списъка на професиите за професионално образование и обучение.

чл. 9 (3) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Професионални знания, умения и
компетентности могат да се придобият и чрез неформално обучение и самостоятелно
учене.

Чл. 17а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) "Организация на обучение чрез работа (дуално обучение)
(1) Обучението чрез работа (дуално обучение) е специфична форма на професионално обучение за придобиване на професионална квалификация, което се организира
въз основа на партньорство, включително въз основа на договор между институциите
по чл. 5, ал. 4 и един или няколко работодатели.
(2) Обучението чрез работа (дуално обучение) се организира и осъществява в
съответствие с този закон, Кодекса на труда и наредбата по ал. 5.
(3) Обучението по ал. 1 се осъществява въз основа на прием, заявен от работодателя пред директора на съответната институция, която извършва обучението.
(4) В професионалните гимназии и професионалните училища формата на обучение по ал. 1 се организира в ХІ и ХІІ клас за ученици, които са навършили 16 години.
(5) Условията и редът за провеждане на обучение чрез работа (дуално обучение)
по ал. 1 се определят с наредба, издадена от министъра на образованието и науката
съгласувано с министъра на труда и социалната политика.

чл. 42. Националната агенция за професионално образование и обучение:
2а. (нова - ДВ, бр. 36 от 2009 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) осъществява контрол на дейността и оценка на качеството на обучението в лицензираните институции в
системата на професионалното обучение;
... 11. (отм. - ДВ, бр. 36 от 2009 г., нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) създава и поддържа регистър на документите по чл. 38 и чл. 40, издадени от центровете за професионално обучение;
... 14. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) методически подпомага центровете за професионално обучение, които извършват валидиране на професионални знания, умения
и компетентности в системата на професионалното образование и обучение.
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чл. 52. Министерството на труда и социалната политика участва в провеждането на държавната политика в областта на професионалното образование и обучение, като:
8. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участва в разработването и актуализирането на
Списъка на защитените от държавата професии и изготвя предложения за включване на
професии в него;
9. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) осигурява условия за информирането и мотивирането на работодателите и гражданите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
10. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) анализира качеството в системата на професионалното обучение.

чл. 57. Организациите на работниците и служителите на национално равнище:
... 4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) съдействат за подобряване на качеството на
практическото обучение;
5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) информират членовете на своите организации за
възможностите за валидирането на професионални знания, умения и компетентности и
съдействат за неговото провеждане;
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участват в разработването на наредбата по чл. 9а,
ал. 4 за осигуряване на качеството в професионалното образование и обучение.

чл. 58. Браншовите синдикални организации:
... 4. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) съдействат за подобряване на качеството на
практическото обучение;
5. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) информират членовете на организациите си за
възможностите и процедурите за валидиране на професионални знания, умения и компетентности;
6. (нова - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) участват в оценяване на качеството на професионалното образование и обучение.
По този начин се осигурява методическата подкрепа на процеса и се разширяват
възможностите на социалните партньори за подобряване на връзката между предлаганото професионално обучение и реалните потребности на бизнеса.
Лицата, чиито професионални знания, умения и компетентности ще бъдат валидирани по реда на този закон, получават свидетелство за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, когато са оценени и признати всички единици резултати от ученето, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия и имат образователно равнище за придобиване на
съответната степен на професионална квалификация по чл. 8, ал. 5 или удостоверение
за валидиране на професионални знания, умения и компетентности, когато са оценени и признати част от единиците резултати от учене, включени в държавното образователно изискване за придобиване на квалификация по професия.
Със Закона за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение се създават следните легални определения на понятия, които вече
са придобили широка гражданственост и се използват в системата на професионалното
образование и обучение:
1. "Професионални знания" са съвкупност от теории и практики, свързани с
определена сфера на работа, които са усвоени в процеса на обучение или учене.
2. "Професионални умения" са способностите за прилагане на усвоените професионални знания при изпълнение на задачи и решаване на проблеми.
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3. "Професионални компетентности" е доказана способност за използване
на професионални знания, професионални умения и личностни качества, необходими
за упражняване на професия, в съответствие с Националната квалификационна рамка.
4. "Резултати от ученето" са професионалните компетентности, придобити
от индивида след приключване на процеса на формално или неформално обучение или
на самостоятелно учене, които той е способен да демонстрира.
5. "Единица резултати от учене" е част от професионална квалификация,
състояща се от набор от взаимнозависими резултати от учене, който може да бъде самостоятелно оценен или валидиран.
6. "Модул" е самостоятелно обособено учебно съдържание за постигане на една
или няколко единици резултати от ученето, определени в държавните образователни изисквания за придобиване на квалификация по професии и свързани с извършване на конкретна професионална дейност.
7. "Неформално обучение" е обучение, което е организирано от институции извън системата на професионалното образование и обучение.
8. "Самостоятелно учене" е неинституционализирано и несистематизирано
натрупване на знания, умения и компетентности.
9. "Формално обучение" е организирана форма на учене за придобиване на
знания, умения и компетентности, като за резултатите от това обучение се издава държавно признат документ.
10. "Защитена професия" е професия, която е от значение за икономическото
развитие на съответната област и за която има доказана потребност от квалифицирани
кадри на пазара на труда.
ІІІ. Национална квалификационна рамка
Основен инструмент за осигуряването на прозрачност и мобилност на национално ниво е приетата с Решение № 96 на МС от 02.02.2012 г.и пряко обвързана с Препоръката на Европейския парламент и Съвета от 23 април 2008 г за създаване на Европейска квалификационна рамка за учение през целия живот Национална квалификационна рамка за учене през целия живот. В Решението на Министерски съвет е определен
срок от една година за привеждане на нормативните актове в системата на средното и
висшето образование в съответствие с Националната квалификационна рамка, което
все още не е изпълнено.
С направеното допълнение на чл. 8, с новата ал. 6 степените на професионална
квалификация в ЗПОО се привеждат в съответствие с Национална квалификационна
рамка, което гарантира не само признаване на придобитите квалификации в България
на европейския трудов пазар, но и осигурява предпоставки за преносимост на компетентностите между средното професионално образование и обучение и висшето образование.
ІV. Гъвкава система за професионално образование и обучение
Възможност за осигуряване на ефективна връзка между предлаганото професионално образование и потребностите на реалния бизнес е въвеждане на модулна организация на професионалното обучение.
Регламентирането на задължителни модули за професионална подготовка и общият им хорариум е пряко свързано с осигуряване на държавните образователни изисквания за придобиването на квалификация по професия, но графика на провежданото
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обучение ще се договоря с работодателите. Училищните ръководства с участието на
реалните работодатели ще разработват училищните учебни планове – разпределението
на модулите във времето в зависимост от спецификата на професията и съобразно възможностите на предприятията за осигуряването на реални работни места за практическо обучение.
Промяната е една от стъпките за децентрализация на процеса на професионална
подготовка и обвързването и с реалните потребности, както и гъвкавост на професионалната подготовка, която може да се постигне чрез допълнения в чл. 17 и чл.18 на Закона за степента на образование, общообразователния минимум и учебния план.
V. Защитени профессии
Структурните изменения в икономиката, състоянието и динамиката на демографските процеси, непрекъснатите технологични промени в последните години са основните предпоставки за променените изисквания към квалификационната структура
на пазара на труда. Подготовката на необходимите кадри се осъществява главно в професионалните гимназии, като се наблюдава тенденция за заявяване на прием по професии, които да осигурят лесно изпълнението му, докато по други професии, необходими за бизнеса, прием не се заявява.
Въвеждането на „защитена професия” има за цел да промени обществените нагласи към неатрактивни професии, да създаде условия за организиране и провеждане на
качествена професионална подготовка в училищното образование и да осигури на пазара на труда необходимите квалифицирани кадри.
„Защитените” от държавата професии обикновено са непрестижни в представите на младите хора и техните родители, но са нужни на бизнеса (напр. заварчици, шлосери, строители на релсови пътища и съоръжения, маркшайдери, монтьори на подемнотранспортна пътностроителна и ремонтна ж.п. техника, оператори на металорежещи
машини, асансьорни техници и др.).

чл. 6а. (Нов - ДВ, бр. 61 от 2014 г.) Защитени професии
(1) Определени професии от Списъка на професиите за професионално образование и обучение по чл. 6 може да се утвърждават като защитени от държавата професии на областно ниво.
(2) Списъкът със защитените от държавата професии, както и критериите за
определянето им се приемат с акт на Министерския съвет.
(3) Списъкът по ал. 2 се актуализира ежегодно до края на месец октомври на
съответната година.
С регламентиране на Списък на „защитените” професии в Закона за изменение и
допълнение на Закона за народната просвета ще се създадат нормативни условия за
организиране и реализиране на професионално образование по тези професии. Предвижда се Списъкът на „защитените“ професии да се утвърждава с акт на Министерския
съвет по предложение на министъра на образованието и науката.
Очакваният ефект в дългосрочен план е преодоляване на дефицита от подготвени
кадри за професии и отрасли на местната, регионалната и националната икономика.
VІ. Улесняване на достъпа по образование и
до професионално обучение
Целта на промените в Закона за народната просвета е да се улесни понататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и съответно
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до по-конкурентно участие на пазара на труда на неграмотни и слабограмотни лица над
16-годишна възраст, преминали курс за ограмотяване и формиране на ключови компетентности.
В изпълнение на проект „Нов шанс за успех” по Оперативна програма „Развитие
на човешките ресурси” от Министерството на образованието и науката е разработен и
приложен в практиката модел за обучение на възрастни, който включва разработване на
цялостна методология за провеждане на обучението (учебни планове, учебни програми,
методически и учебни пакети), осъществяване на обучението, провеждане на тестове и
сертифициране на постигнатите резултати.
Проектът е насочен към неграмотни и слабограмотни лица над 16-годишна възраст, за които чрез ограмотяване и формиране на ключови компетентности да бъде
улеснен по-нататъшният достъп до общообразователна и професионална подготовка и
съответно до по-конкурентното им участие на пазара на труда. Разработеният механизъм за сертифициране на обучаемите предвижда при успешно завършване на курса,
обучаемите да получат удостоверение, което да им осигури достъп до общообразователна и професионална подготовка.
Целта на направената промяна е улесняването на достъпа до продължаваща общообразователна и професионална подготовка и съответно до по-конкурентно участие
на пазара на труда на лица, които са придобили документ за успешно завършен курс за
ограмотяване или за успешно завършен курс за усвояване на учебното съдържание по
учебни предмети, предвидени за V, VІ или VІІ клас, организиран в училище от Министерството на образованието и науката.
***

Изменение и допълнение на Кодекса на труда
(обн., ДВ, бр. 61 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 61 от 25 юли 2014 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за професионалното образование и обучение, в сила от 29
юли 2014 г. - три дни след обнародването му в "Държавен вестник".
С § 46 от Заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на
Закона за професионалното образование и обучение са направени промени в Кодекса на
труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; ..., посл. изм., бр. 1 и 27 от 2014 г.) - в членове
230, 231 и 232 от Глава ХІ - Професионална квалификация.
Измененията касаят нормативната регламентация на „Трудов договор с условие
за обучение по време на работа” (Загл. изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г.) и след тези промени
тя е следната:
С трудовия договор с условие за обучение по време на работа работодателят
се задължава да обучи работника или служителя в процеса на работата по определена
професия или специалност, а обучаемият - да я усвои. Такъв договор с един и същ работник или служител в едно и също предприятие за обучение по същата професия може
да се сключва само веднъж.
С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението,
обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси,
свързани с осъществяване на обучението. Времетраенето на обучението не може да
бъде повече от 6 месеца, освен в случаите на обучение чрез работа (дуално обучение),
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организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и
обучение.
С договора страните определят и срока, през който обучаемият се задължава да
работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде
по-дълъг от 3 години.
През време на обучението обучаемият получава трудово възнаграждение според
извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Резултатът от обучението по договора с условие за обучение по време на работа
се установява чрез изпит на обучаемия, който се провежда при условия и по ред, определени от работодателя. При обучение за придобиване на професионална квалификация
изпитът се провежда при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение.
При успешно полагане на изпита на обучаемия се издава документ, който удостоверява придобитите знания и умения. При обучение за придобиване на професионална квалификация резултатите от обучението се удостоверяват при условията и по реда
на Закона за професионалното образование и обучение.
При завършване на обучението обучаемият има право на платен отпуск за подготовка и явяване на изпит в размер, уговорен с работодателя, но не по-малко от 5 работни дни. При повторно явяване на изпит обучаемият има право на неплатен отпуск в
размер 5 работни дни, който се признава за трудов стаж.
След успешно завършване на обучението, съгласно договора с условие за обучение по време на работа, с изключение на случаите на обучение чрез работа (дуално
обучение), организирано при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение, работодателят е длъжен да приеме обучаемия на работа съобразно
придобитата професионална квалификация, а обучаемият - да постъпи на работа и да
работи в уговорения срок.
Ако работодателят не осигури на обучаемия, завършил успешно обучението, работа съобразно придобитата квалификация, той му дължи брутното трудово възнаграждение за съответната длъжност за времето, през което не му е осигурил такава работа, но за не повече от 6 месеца, доколкото не е уговорено друго.
Ако обучаемият по неуважителни причини не завърши обучението или след като
го е завършил, не постъпи на осигурената му от работодателя работа, или я напусне
преди определения срок, дължи на работодателя обезщетение съответно на неизпълнението в размер, уговорен от страните, но не повече от шесткратния размер на брутното
трудово възнаграждение за съответната длъжност.
Тези задължения на страните не се прилагат при договори с условие за обучение
по време на работа, сключени за обучение чрез работа (дуално обучение), организирано
при условията и по реда на Закона за професионалното образование и обучение. При
виновно неизпълнение на задълженията, доколкото не е уговорено друго, неизправната
страна отговаря съгласно действащото законодателство.
***
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НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от
2009 г. за строително-технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар
(обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 89 от 28 октомври 2014 г., е обнародвана Наредба
за изменение и допълнение на Наредба № Iз-1971 от 2009 г. за строително-технически
правила и норми за осигуряване на безопасност при пожар (Обн., ДВ, бр.96 от 2009 г.,
попр., бр.17 от 2010г., изм. , бр.101 от 2010г., изм. и доп. , бр.75 от 2013г. и бр.69 от
2014г.).
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране и влиза в сила от 1 ноември 2014 г. - три дни
след обнародването й в "Държавен вестник".
Измененията и допълненията в Наредба № Iз-1971 от 2009 г. са многобройни и
налагат внимателен прочит на наредбата.
Промени са направени в членове 4, 12, 14,16, 17, 18, 19, 20, 48, 53, 56, 110, 113,
118, 119, 120, 123, 149, 192, 193, 207, 210, 211, 220, 274, 312, 323, 325, 330, 356, 360, 382,
391, 392, 395, 400, 409, 419, 449, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 489, 566, 574, 594, 612, 631,
636, 640, 653 и 658.
Изменения има в таблиците към някои от членовете и в приложения номера 1, 2,
3 и 5.
В допълнителната разпоредба е създадена т. 24, с която е дадено определение на
термина "кислородна станция" – това е инсталация за разделяне на въздуха по криогенен или некриогенен метод.

НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода октомври –
ноември 2014 г.
НАРЕДБА № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за минималните
изисквания за микроклимата на работните места
(обн., ДВ, бр. 63 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 63 от 1 август 2014 г., е обнародвана Наредба №
РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните места. Наредбата е
издадена от Министерството на труда и социалната политика и Министерството на
здравеопазването на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и влиза в сила от 2 НОЕМВРИ 2014 г. – три месеца след обнародването й
в „Държавен вестник”.
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С Наредба № РД-07-3 за минималните изисквания за микроклимата на работните
места се определят:
І. граничните стойности на параметрите на микроклимата на работни места в
сгради: 1. температура; 2. скорост на движение на въздуха; 3. влажност; и 4. топлинно
облъчване;
ІІ. минималните изисквания за защита на работещите от рискове за здравето и
безопасността, причинени от параметрите на микроклимата на работни места в сгради
и от неблагоприятни климатични условия при работа на открито.
НАКРАТКО ЗА НОВАТА НАРЕДБА
Според г-жа Калина Петкова, началник на отдел “Условия на труд” в МТСП, наредбата е разработена въз основа на два стандарта, които се прилагат при оценяване на
риска от микроклимата на работните места, въпреки че нямат задължителен характер:
- БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения.
Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха
и топлинно облъчване, и
- БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на
сградите.
В тази връзка е важно да се отбележи, че с наредбата не се утвърждават нови норми за параметрите на микроклимата и не се въвеждат нови методи за изчисляване и оценка.
В специалните разпоредби са определени изискванията, с които работодателят
следва да се съобрази при оценяването на риска както от параметрите на микроклимата
на работни места в сгради, така и при работа на открито.
Посочени са и основните технически и организационни мерки, които работодателят следва да приложи за защита на работещите, когато при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията не съответстват на установените оптимални
или допустими гранични стойности, или когато се установи, че съществува риск от
слънчев/топлинен удар, преохлаждане и измръзване и др. (при работа на открито).
Въвежда се задължение за преустановяване на работата на открито при опасно
ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста
мъгла, когато са определени от Националния институт по метеорология и хидрология с
код “оранжево” или “червено” и ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.
С допълнителните разпоредби са дадени дефиниции на основните термини от
наредбата, така че да не се допуска неправилно тълкуване и прилагане на основни
изисквания и задължения.
Много важно е да се знае, че наредбата дава основание протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места в сгради, съставени в съответствие с двата стандарта БДС 14776-87 и БДС 16686-87 от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция “Българска служба за акредитация” да важат, доколкото не противоречат на нормите в тази
наредба, т.е. не се налага да се правят нови измервания поради издаването на наредбата.
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ОСНОВНИ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ,
свързани с микроклимата на работните места
Основните понятия, използвани в наредбата, имат следния смисъл (§ 1 от допълнителните разпоредби):
1. "Постоянно работно място" е мястото, където се предвижда извършването
на работата в помещения или на което и да е място на територията на предприятието,
или до което работещият има достъп във връзка с изпълняваната работа за повече от
половината от законоустановеното работно време.
2. "Помещения с незначително топлинно натоварване" са помещенията, в
които остатъчното количество явна топлина не е по-голямо от 23 W/m-3.
3. "Помещения със значително топлинно натоварване" са помещенията, в
които остатъчното количество явна топлина е по-голямо от 23 W/m-3.
4. "Климатизирано помещение" е помещение, в което климатичната инсталация е проектирана за централизирано поддържане на температурата и влажността на
въздуха. Помещение, в което параметрите на микроклимата са определени от личния
избор на работещите, не може да се счита за климатизирано и за него не се прилагат
оптималните гранични стойности.
5. "Източници на явна топлина" са производствени технологични съоръжения (всички видове пещи, сушилни агрегати, нагревни котли, фурни и др.), нагрети материали (разтопен и разкален метал, нагрети материали и детайли), инсталации, пренасящи нагрят флуид, и други източници, които влияят върху температурата на помещението. Инсталациите и монтираните отоплителни тела за осигуряване на параметрите
на микроклимата в работните помещения не са източници на явна топлина.
6. "Категория на работата" е работа според степента на физическото натоварване на организма:
а) "лека физическа работа" е работата, която се извършва в седнало положение, в стоящо положение или в движение, но не изисква системно физическо напрежение или повдигане и пренасяне на тежести при енергоразход до 210 W;
б) "средно тежка физическа работа" е работата, свързана с постоянно ходене, пренасяне на неголеми тежести (до 10 kg) и дейности, които се извършват непрекъснато в стоящо положение при енергоразход от 210 W до 350 W;
в) "тежка физическа работа" е работата, свързана със системно физическо
натоварване, с постоянно придвижване и пренасяне на значителни (повече от 10 kg)
тежести при енергоразход над 350 W.
7. "Топъл период" е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух 10 °С и повече.
8. "Студен период" е периодът от годината, който се характеризира със средноденонощна температура на външния въздух, по-ниска от 10 °С.
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ПРИЛАГАНЕТО НА НАРЕДБАТА
1. Наредбата се прилага във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност по чл. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на
труд, когато работещите са изложени на въздействието на параметрите на микроклимата при работа или на неблагоприятни климатични въздействия при работа на открито.
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2. Когато с друг нормативен акт са определени специфични гранични стойности
и изисквания за температура, влажност, скорост на движение на въздуха и топлинно
облъчване, се прилагат специфичните гранични стойности и изисквания.
3. Граничните стойности по тази наредба не се прилагат за работни места в
сгради, предназначени за отглеждане на птици и животни, за съхраняване на селскостопанска продукция, за хладилни помещения и за подземни рудници (чл. 2 от наредбата).
4. Работодателят е длъжен да се консултира с работещите и/или техните
представители и да създава условия за тяхното участие по всички въпроси, свързани с прилагането на наредбата, в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 3 от наредбата).
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
за осигуряване на минималните изисквания за защита на работещите
от рискове за здравето и безопасността, причинени от параметрите на
микроклимата на работни места в сгради и от неблагоприятни
климатични условия при работа на открито
І. Работодателят е длъжен да оцени риска за здравето и безопасността на
работещите от параметрите на микроклимата на работни места в сгради или от неблагоприятните климатични въздействия при работа на открито и когато е необходимо, да
направи съответните измервания (чл. 14, ал. 1 от наредбата).
Необходимостта от измервания се определя СЛЕД КОНСУЛТАЦИИ с представителите на работниците и служителите по чл. 7, ал. 2 от Кодекса на труда и с
комитета/групата по условия на труд.
(чл. 7, ал. 2 от КТ - Работниците и служителите могат на общо събрание да
избират свои представители, които да представляват техните общи интереси по
въпросите на трудовите и осигурителните отношения пред работодателя им или
пред държавните органи. Представителите се избират с мнозинство повече от две
трети от членовете на общото събрание.).
ІІ. Рискът за здравето и безопасността на работещите се оценява съгласно
Наредба № 5 от 1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на
риска (ДВ, бр. 47 от 1999 г.).
При оценяването на риска от параметрите на микроклимата на работни
места в сгради се отделя специално внимание на (чл. 20 от наредбата):
1. съответствието на окончателните резултати от измерванията с оптималните
или допустимите гранични стойности на параметрите на микроклимата;
2. броя на работните места и типа на работното оборудване в работното п омещение, вкл. тяхното разположение спрямо преградните стени на помещението и
източниците на топлина, влага и въздушни течения;
3. всеки ефект върху здравето и безопасността на работещите, който е резултат
от взаимодействието между отделните параметри на микроклимата;
4. всеки ефект за здравето и безопасността за работещи, които се нуждаят от
специална закрила, вкл. и тези с ограничена работоспособност, нарушена терморегулация, бременни жени и кърмачки, трудоустроени работещи и др.;
5. всяко въздействие върху здравето и безопасността на работещия, произтичащо
от категорията работа;
6. потенциалното въздействие на източниците на топлина и влага - свързани и
несвързани с технологичния процес върху параметрите на микроклимата;
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7. информацията от производителите за техническите параметри на отоплителните, вентилационните и климатичните съоръжения;
8. информацията за топлинно излъчване, предоставена от производителите на
работното оборудване, в съответствие с изискванията на Закона за техническите изисквания към продуктите и подзаконовите нормативни актове към него;
9. наличието на лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за
защита на работещите от въздействието на параметрите на микроклимата на работни
места в сгради.
Оценката на риска от неблагоприятните климатични въздействия върху здравето и безопасността на работещите при работа на открито се извършва, като се вземат предвид рисковете от температура, слънчева радиация, валежи, мъгли и вятър, като
се отделя специално внимание на тяхното комбинирано въздействие, както и на:
1. категорията на работата;
2. наличието на лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло с
подходящи характеристики за намаляване на риска;
3. необходимостта от лични предпазни средства, в т. ч. специално работно облекло за защита от други фактори на работната среда, използването на които може да
наруши нормалната адаптация на организма към климатичните условия;
4. наличието на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на
топлинния баланс на организма.
Оценката на риска се документира и преразглежда по реда на Наредба № 5 от
1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на риска, както и въз
основа на резултатите от здравното наблюдение на работещите (чл. 20 от наредбата).
ІІІ. Работодателят е длъжен да разработи и приложи технически и/или организационни мерки за защита на работещите, когато:
1. при оценката на риска се установи, че резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата не съответстват на установените оптимални или допустими
гранични стойности;
2. при оценката на риска се установи, че съществува риск от слънчев/топлинен
удар, преохлаждане и измръзване и др.
Тези технически и/или организационни мерки за защита на работещите могат да
включват:
1. други методи на работа, при които отделяните топлина, влага и въздушни течения са с по-ниски нива;
2. избор на подходящо работно оборудване, излъчващо възможно най-малко
топлина, вкл. осигуряване на работно оборудване, произведено съгласно изискванията
на Закона за техническите изисквания към продуктите, с оглед ограничаване на топлинното излъчване;
3. създаване на подходяща организация на работния процес и/или работното
време, вкл. осигуряване на почивки с подходяща честота и продължителност;
4. създаване на подходяща организация на работните места;
5. осигуряване на колективни средства за защита:
а) от неблагоприятно въздействие на параметрите на микроклимата, като
климатизация, вентилация, защитни прегради, изолации, екрани и др.;
б) при работа на открито, особено по отношение на риска от слънчев/топлинен
удар, преохлаждане, измръзване и др.;
6. осигуряване на подходящи лични предпазни средства, в т.ч. специално работно облекло съгласно Наредба № 3 от 2001 г. за минималните изисквания за безопасност
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и опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на
работното място (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 40 от 2008 г.);
7. осигуряване на подходящо работно облекло съгласно Наредбата за безплатното работно и униформено облекло, приета с ПМС № 10 от 2011 г. (ДВ, бр. 9 от 2011 г.);
8. осигуряване на места за почивка с подходящи условия за възстановяване на
топлинния баланс на организма;
9. достатъчно количество питейна вода, както и топли и студени напитки и други течности за възстановяване на водно-солевия и топлинния баланс на организма;
10. осигуряване на наблюдение или средства за комуникация за работещите на
открито на изолирани работни места;
11. осигуряване на долекарска и първа медицинска помощ, както и подходящо
транспортиране на работещите с внезапно влошено здравословно състояние за оказване
на медицинска помощ.
Когато рискът за здравето и безопасността на работещите не може да бъде предотвратен чрез посочените по-горе технически и/или организационни мерки, работодателят разработва и въвежда физиологични режими на труд и почивка по време на работа съгласно Наредба № 15 от 1999 г. за условията, реда и изискванията за разработване
и въвеждане на физиологични режими на труд и почивка по време на работа (ДВ, бр. 54
от 1999 г.) (чл. 21 от наредбата).
ІV. Работата на открито се преустановява при опасно ниски или високи температури, гръмотевични бури, обилен валеж, силен вятър и гъста мъгла, определени с
код "оранжево" или "червено" от Националния институт по метеорология и хидрология, ако създават заплаха за живота и здравето на работещите и за безопасното изпълнение на трудовата дейност.
Работата на открито при посочените по-горе условия може да не се преустанови по изключение само в следните случаи:
1. за извършване на работа във връзка с отбраната на страната;
2. за предотвратяване на бедствия и аварии и за овладяване и преодоляване на
последиците от тях;
3. за извършване на неотложни обществено необходими работи по възстановяване на водоснабдяването, електроснабдяването, отоплението, канализацията, транспорта и съобщителните връзки и оказване на медицинска помощ.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
при извършване на необходимите измервания на
параметрите на микроклимата на работни места
І. Необходимите измервания на параметрите на микроклимата на работни
места в сгради се извършват по реда на чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и
при използване на работното оборудване (ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм., бр. 48 от 2000 г.,
бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 43 от 2003 г.; изм., бр. 37 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 88
от 2004 г., бр. 40 от 2008 г. и бр. 24 от 2013 г.).
(Чл. 217 от Наредба № 7 от 1999 г.) (1) Установяването на съответствието на
работната среда, трудовия процес, използваната технология и работното оборудване
с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд се осъществява
посредством подходите, методите и формите за извършване на оценката на риска.
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(2) Оценката на риска обхваща всички аспекти на трудовата дейност в предприятието.
(3) Необходимите измервания се извършват съгласно изискванията на съответните нормативни актове и с периодичността, определена от работодателя за оценката на риска.
(4) (Изм. - ДВ, бр. 48 от 2000 г., в сила от 14.06.2001 г., изм. - ДВ, бр. 40 от 2008
г.) Необходимите измервания се извършват от звена и специалисти на работодателя
и/или от упълномощени от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация"
юридически и физически лица.
(5) Документите за установяване на съответствието с нормите и изискванията
за безопасни и здравословни условия на труд, вкл. резултатите от проведените измервания, се включват в документацията по оценката на риска.
ІІ. Методите и апаратурата, които се използват за измерване нивата на параметрите на микроклимата на работните места в сгради, трябва:
1. да отговарят на техническите и метрологичните изисквания към тях съгласно
Закона за измерванията;
2. да осигуряват измерване на параметрите на микроклимата в обхват, посочен в
инструкциите на производителя и включващ оптималните и допустимите норми;
3. да отговарят на определените от производителя условия за използване, вкл.
климатичните, механичните и електромагнитните, както и на изискванията за пожарои взривоопасност в съответствие с класа на функционална пожарна опасност на сградата или на части от нея (чл. 14 от наредбата).
ІІІ. Измерванията на температурата, влажността и скоростта на движение на
въздуха на работните места се извършват най-малко в два последователни дни съответно през топлия и през студения период на годината.
Допуска се измерванията да се извършват в един ден, но при найнеблагоприятни микроклиматични условия, когато:
1. спецификата на производствения процес или режимът на работа не позволяват
измерванията да се извършат в два последователни дни;
2. при обичайните работни условия и организация на производствения процес не
се очаква промяна на параметрите на микроклимата в два последователни дни.
ІV. Работните места в дадено работно помещение, в което ще се извършват
измерванията, се определят в зависимост от типа на оборудването и разположението
на работните места спрямо преградните стени на помещението (прозорци, врати и др.),
както и спрямо източниците на топлина, влага и въздушни течения в помещението.
Когато работните места не са с еднотипно оборудване и не са с едно и също разположение спрямо преградните стени на помещението и източниците на топлина, влага
и въздушни течения, измерванията се извършват за всяко работно място поотделно.
Когато работните помещения са с еднакво изложение, а работни места в тях са с
еднотипно оборудване и с едно и също разположение спрямо преградните стени на помещението и източниците на топлина, влага и въздушни течения, измерванията могат
да се извършват само в едно от тези работни помещения/места, като резултатите от измерванията се приемат за валидни за всички работни помещения/места от същия тип
(чл. 15 от наредбата).
V. Измерванията на всеки от параметрите - температура, влажност и скорост
на движение на въздуха, на определените постоянни и непостоянни работни места се
извършват през равни интервали от време в зависимост от характера на работния
процес или от особеностите на работното място, като интервалът между първото и пос-
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ледното измерване за деня не трябва да бъде по-малък от половината от установената
продължителност на работното време, а броят им най-малко 3.
Измерванията през топлия и студения период на годината се извършват така, че
да се обхванат най-неблагоприятните микроклиматични условия. Тези условия се определят след консултации с представителите на работниците и служителите по чл.
7, ал. 2 от Кодекса на труда и с комитета/групата по условия на труд.
За определяне на максималните гранични стойности на температурата през топлия период на годината се провежда и допълнително измерване на температурата на
външния въздух в 14.00 h в точка, разположена на сянка откъм подветрената страна на
сградата, на разстояние не по-малко от 2 m от нея и на височина 1,50 m от земната повърхност (чл. 16 от наредбата).
VІ. Измерване на плътността на потока на топлинно облъчване се извършва само когато в работното помещение има източници на явна топлина.
Измерването на плътността на потока на топлинно облъчване се извършва на три
нива, съответстващи приблизително на главата, гърдите и коленете на работника или
служителя, като обхваща периода от работната смяна (работния ден), в които се достига максимално топлинно облъчване на работното място.
Датчикът на уреда за измерване трябва да се разполага на работното място (точката на измерване) и да бъде ориентиран към източника на топлинно излъчване с оглед
получаване на максимални показания на уреда. За краен резултат от измерването на
плътността на потока на топлинно облъчване на определеното работно място се приема
най-голямата стойност, получена чрез осредняване на резултатите от измерванията на
трите нива (чл. 17 от наредбата).
ОПТИМАЛНИ И ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ
НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МИКРОКЛИМАТА
НА РАБОТНИ МЕСТА В СГРАДИ
Параметрите на микроклимата на работните места в сгради трябва да отговарят на:
1. ОПТИМАЛНИТЕ гранични стойности
или на
2. ДОПУСТИМИТЕ гранични стойности.
Допустимите гранични стойности се прилагат в случаите, когато поради
технически или технологични причини не е възможно да се осигури спазване на
оптималните гранични стойности.
І. Оптималните гранични стойности зависят от периода на годината и категорията на работата.
Те се прилагат при климатизирани производствени помещения и за постоянни
работни места в климатизирани кабини за управление и контрол.
ІІ. Допустимите гранични стойности зависят от периода на годината, категорията на работата и вида на работното място.
ОПТИМАЛНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
НА ВЪЗДУХА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
Оптималните гранични стойности за температура на въздуха се определят в интервал с минимални и максимални стойности.
1. Оптималните гранични стойности за температурата на въздуха през студения период на годината са:
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а) от 20 до 23 °C - за лека физическа работа;
б) от 17 до 20 °C - за средно тежка физическа работа;
в) от 16 до 18 °C - за тежка физическа работа.
2. Оптималните гранични стойности за температурата на въздуха през топлия период на годината са:
а) от 22 до 25 °C - за лека физическа работа;
б) от 20 до 23 °C - за средно тежка физическа работа;
в) от 18 до 21 °C - за тежка физическа работа.
ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ НА ТЕМПЕРАТУРАТА
НА ВЪЗДУХА НА РАБОТНИТЕ МЕСТА
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха се определят в интервал с минимални и максимални стойности.
І. Допустими гранични стойности за температура на въздуха за студения
период на годината:
1. на постоянни работни места:
а) от 18 до 25 °C - за лека физическа работа;
б) от 15 до 23 °C - за средно тежка физическа работа;
в) от 13 до 19 °C - за тежка физическа работа;
2. на непостоянни работни места:
а) от 15 до 26 °C - за лека физическа работа;
б) от 13 до 24 °C - за средно тежка физическа работа;
в) от 12 до 19 °C - за тежка физическа работа (чл. 6, т. 2 от наредбата).
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за студения период
на годината на непостоянни работни места не се прилагат за работни помещения с
подова площ на един работник над 50 m2 (чл. 10 от наредбата).
ІІ. Допустими гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на годината.
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на
годината се определят с минимални и максимални стойности (чл. 7 от наредбата).
А. Минималните допустими гранични стойности на температурата на въздуха
на работните места през топлия период на годината са равни на съответните минимални стойности на допустимите норми за студения период на годината (чл. 9 от наредбата), съответно:
1. на постоянни работни места:
а) 18 °C - за лека физическа работа;
б) 15 °C - за средно тежка физическа работа;
в) 13 °C - за тежка физическа работа;
2. на непостоянни работни места:
а) 15 °C - за лека физическа работа;
б) 13 °C - за средно тежка физическа работа;
в) 12 °C - за тежка физическа работа.
Б. Максимална допустима гранична стойност на температурата на въздуха
за топлия период на годината на постоянни работни места:
1. не по-висока от 28 °C - за лека и средно тежка физическа работа;
2. не по-висока от 26 °C - за тежка физическа работа.
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Когато на работни места в сгради се извършва лека и средно тежка физическа
работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 25 °C, както и когато на работни места в сгради се извършва тежка физическа
работа и температурата на външния въздух в 14 ч. през топлия период на годината превишава 23 °C, максималните гранични стойности за температурата на въздуха на постоянни работни места се повишават, както следва:
1. в помещения с незначително топлинно натоварване - с 3 °C, но не повече от 31
°C за лека и средно тежка физическа работа, и 29 °C за тежка физическа работа;
2. в помещения със значително топлинно натоварване - с 5 °С, но не повече от 33
°С за лека и средно тежка физическа работа, и 31 °С за тежка физическа работа;
3. в помещения, в които технологичния процес изисква изкуствено поддържане
на температурата и влажността на въздуха - с 2 °С, но не повече от 30 °С.
В. Максимална допустима гранична стойност на температурата на въздуха
за топлия период на годината на непостоянни работни места:
1. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 3 °C за
помещения с незначително топлинно натоварване;
2. температурата на външния въздух в 14 ч., превишена с не повече от 5 °C за
помещения със значително топлинно натоварване (чл. 8, ал. 3 от наредбата).
Допустимите гранични стойности за температура на въздуха за топлия период на
годината на непостоянни работни места не се прилагат за работни помещения с подова
площ на един работник над 50 m2 (чл. 10 от наредбата).
ОПТИМАЛНИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА
ВЪЗДУХА
1. През студения период на годината са:
а) до 0,2 m/s - за лека физическа работа;
б) до 0,3 m/s - за средно тежка физическа работа;
в) до 0,3 m/s - за тежка физическа работа;
2. През топлия период на годината са:
а) до 0,2 m/s - за лека физическа работа;
б) до 0,4 m/s - за средно тежка физическа работа;
ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА СКОРОСТ НА ДВИЖЕНИЕ НА
ВЪЗДУХА
Допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината са:
1. до 0,2 m/s - за лека физическа работа;
2. до 0,4 m/s - за средно тежка физическа работа;
3. до 0,5 m/s - за тежка физическа работа.
Допустимите гранични стойности за скорост на движение на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината:
1. в помещения с незначително топлинно натоварване са:
а) до 0,5 m/s - за лека и средно тежка физическа работа;
б) до 0,7 m/s - за тежка физическа работа;
2. в помещения със значително топлинно натоварване са:
а) до 0,5 m/s - за лека и средно тежка физическа работа;
б) до 1,0 m/s - за тежка физическа работа (чл. 11 от наредбата).
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ОПТИМАЛНИТЕ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ
НА ВЪЗДУХА са в интервала от 40 % до 60 %
(чл. 5, ал. 3 от наредбата).
ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ НА
ВЪЗДУХА НА ПОСТОЯННИ РАБОТНИ МЕСТА
Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през студения период на годината са в интервала от 30 % до 75 %.
Допустимите гранични стойности за относителна влажност на въздуха на постоянни работни места през топлия период на годината са:
1. от 30 до 55 % - при температура на въздуха в помещението t > 28°С;
2. от 30 до 60 % - при температура на въздуха в помещението 26°С < t 28 °С;
3. от 30 до 65 % - при температура на въздуха в помещението 25°С < t 26 °С;
4. от 30 до 70 % - при температура на въздуха в помещението 24°С < t 25 °С;
5. от 30 до 75 % - при температура на въздуха в помещението t 24°С.
При абсолютна влажност на външния въздух над 12 g/kg се допуска превишаване на горните граници на допустимите гранични стойности, посочени по-горе, с не повече от 15 %.
На постоянни работни места в помещения със значително отделяне на влага се
допуска през топлия период на годината повишаване на допустимата относителна
влажност на въздуха до 75 %.
Температурата на въздуха на тези работни места не трябва да превишава 28 °С
за работа с лека и средна тежест и 26 °С за тежка работа независимо от температурата
на външния въздух (чл. 12 от наредбата).
ДОПУСТИМИ ГРАНИЧНИ СТОЙНОСТИ ЗА ТОПЛИННОТО ОБЛЪЧВАНЕ
За топлинното облъчване се прилага само допустимата гранична стойност (чл. 4,
ал. 4 от наредбата).
Допустимата гранична стойност за плътност на потока на топлинно облъчване за
постоянни работни места е 350 W/m2.
Допуска се пребиваване в работните зони на непостоянни работни места с топлинно облъчване с плътност на потока над 350 W/m 2 само при задължително използване на средства за колективна защита или лични предпазни средства за защита от инфрачервено лъчение (чл. 13 от наредбата).
ИЗИСКВАНИЯ ПРИ ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИ МЕСТА
Резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на работни места се
изчисляват поотделно за всяко определено за измерване работно място (чл. 18 от наредбата)..
Окончателните резултати за стойностите на температурата (t), относителната
влажност ( ) и скоростта на движение на въздуха (v) се определят по формулите:

гр. София, ул. „Триадица” 5А

23

www.nahsw.com

където X1, X2......., Xn са измерените стойности на съответния параметър;
Xmin - минималната гранична стойност на параметъра X;
Xmax - максималната гранична стойност на параметъра X;
n - общият брой на измерванията на съответния параметър (температура, относителна влажност и скорост на движение на въздуха), извършени на определеното за
измерване работно място за съответния период на годината;
S - средното квадратично отклонение на съответния параметър.
Получените интервали (tmin; tmax), ( min; max) и (vmin; vmax) са окончателните резултати от измерванията.
Окончателните резултати от измерванията се сравняват поотделно с оптималните или допустимите гранични стойности, определени в раздел II на наредбата, за всяко
определено за измерване работно място и период на годината.
Температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха на дадено работно място за определен период на годината отговарят на граничните
стойности за микроклимат на работното място, когато окончателните резултати от измерванията и на трите параметъра отговарят на съответните оптимални или допустими
гранични стойности, определени в раздел II.
Плътността на потока на топлинно облъчване отговаря на граничните стойности за микроклимат на работното място, когато стойността му е по-малка от допустимата норма, посочена по-горе и в чл. 13, ал. 1.
ДОКУМЕНТИРАНЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗМЕРВАНИЯТА НА ПАРАМЕТРИТЕ НА МИКРОКЛИМАТА НА РАБОТНИ МЕСТА
Съгласно чл. 19 от наредбата за резултатите от измерванията се съставя протокол, който съдържа данни за:
1. името на предприятието;
2. характеристиките на работния процес;
3. категорията на работата;
4. организацията на работното време - нормална продължителност на работното
време, намалено или непълно работно време, работа на смени, в т.ч. непрекъсваем процес на работа;
5. основните професии, общия брой работни места и броя на изследваните работни места по професии;
6. източниците на явна топлина и на значително отделяне на влага - свързани и
несвързани с технологичния процес;
7. отоплителните, вентилационните и климатичните съоръжения;
8. дата и час на извършените измервания, вкл. данни за температурата на външния въздух съгласно чл. 16, ал. 3 от наредбата, и за абсолютната влажност;
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9. типа и идентификационния номер на използваните средства за измерване;
10. окончателните резултати от измерванията съгласно чл. 17, ал. 4 и чл. 18, ал. 3
от наредбата;
11. оптималните и/или допустимите гранични стойности по работни места съгласно раздел II от наредбата;
12. оценка за съответствието на окончателните резултати от измерванията с оптималните или допустимите гранични стойности съгласно чл. 18, ал. 5 и 6 от наредбата;
13. дата, имена и подписи на длъжностните лица, участвали в измерванията.
Съгласно § 2 от преходните и заключителни разпоредби на Наредба № РД-07-3
от 18 юли 2014 г. за минималните изисквания за микроклимата на работните места,
протоколите за резултатите от измерванията на параметрите на микроклимата на
работни места в сгради, съставени в съответствие с:
- БДС 14776-87 Охрана на труда. Работни места в производствени помещения.
Санитарно-хигиенни норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха
и топлинно облъчване, и
- БДС 16686-87 Охрана на труда. Методи за измерване на температурата, относителната влажност и скоростта на движение на въздуха в работните помещения на
сградите,
- от звена и специалисти на работодателя и/или от лица, акредитирани от Изпълнителна агенция "Българска служба за акредитация", важат, доколкото не противоречат
на нормите в тази наредба.
НАРЕДБА № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите
(обн., ДВ, бр. 89 от 2014 г.)
В „Държавен вестник”, брой 89 от 28 октомври 2014 г., е обнародвана Наредба
№ 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите.
Наредбата е издадена от Министерството на вътрешните работи и Министерството на инвестиционното проектиране и с нея се отменя Наредба № Iз-2377 от 2011 г.
на Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие
и благоустройството за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация
на обектите (ДВ, бр. 81 от 2011 г.). Новата наредба влиза в сила от 1 ноември 2014 г.
- три дни след обнародването й в "Държавен вестник".
Въпреки достойнствата на новите наредби, свързани с осигуряването на пожарна
безопасност, логично възниква въпросът:
„Необходимо ли беше точно служебните министри и точно сега да подменят
основните подзаконови нормативни актове, свързани с пожарната безопасност в
Република България, след като тези актове бяха приети през 2011 г. и след като
Наредба № Iз-2377 от 2011 г. беше променяна два пъти през 2013 г.?”.
В новата наредба няма кардинални промени, но само подмяната на основанието за издаване на изискуемите документи в досиетата за пожарна безопасност
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на стотици хиляди „обекти” ще струва огромен разход на време, финанси и човешка енергия!
Съгласно § 6 от преходните и заключителни разпоредби на новата наредба „издадените документи по чл. 9 от Наредба № Iз-2377 от 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите запазват действието си, в случай че в обекта няма промяна на условията, при които са издадени.”.

СОЦИАЛНИЯТ ДИАЛОГ В МИКРОПРЕДПРИЯТИЯТА
И МАЛКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Резюме от доклада на Европейска фондация за подобряване на
условията на живот и труд
Въведение
Микропредприятията и малките предприятия съставляват гръбнака на частния
бизнес в Европа, като броят им възлиза на почти 99% от всички предприятия — повече
от половината от общата трудова заетост в частния сектор и още по-голям дял от новите работни места.
Въпреки изключително важното им място в икономиката малко изследвания са
посветени на микропредприятията и малките предприятия, по-специално във връзка с
прилагането на основните права на работниците - като безопасност и здраве при работа
- и положителната роля на социалния диалог за постигане на добри условия на труд и
индустриални отношения.
Предвид тази празнота в знанията, Еurofound стартира изследователски проект,
имащ за цел да проучи индустриалните отношения и социалния диалог в микропредприятията и малките предприятия. Изследването се основаваше на различни източници
на информация, в това число преглед на по-ранно изследване на Еurofound и на друга
литература по темата, сравнителна оценка на данните от 28 национални кореспонденти
и 10 примера за най-добри практики в микропредприятията и малките предприятия в
пет държави.
Контекст на политиката
През последните години Европейската комисия изтъкна важната роля на малките предприятия за растежа на икономиката и заетостта, най-вече в своето съобщение от
2012 г. „Към възстановяване и създаване на работни места". С оглед на „разгръщането на потенциала за растеж", и по-специално след приемането на Законодателния акт
за малкия бизнес през 2008 г., Комисията обръща все по-голямо внимание на специфичните нужди и изисквания на малките предприятия. Последните инициативи имаха
за цел да сведат до минимум регулаторната тежест чрез въвеждане на по-лек законодателен режим за малките предприятия и популяризиране на идеята за „МСП-тест", който
да определи потенциалните последици за МСП от законодателните процедури.
Същевременно Комисията и други институции на равнището на ЕС (като Европейската агенция за безопасност и здраве при работа) изразиха загриженост във връзка
с прилагането на основните права на работниците, определени в Рамковата директива
за безопасността и здравето от 1989 г., независимо от размера на предприятието, или в
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Рамковата директива относно информирането и консултирането от 2002 г., която в повечето държави членки на ЕС включва също предприятията с по-малко от 50 работници
и служители.
Основни констатации
Констатациите от изследването потвърждават специфичните характеристики на
индустриалните отношения в микропредприятията и малките предприятия и подчертават важната роля на неформалните
отношения между
собствениците/ръководителите и работниците/служите-лите, както и липсата на формални структури и практики за представителството на интересите и социалния диалог, процента на
колективно договаряне и колективното представителство изобщо.
Микропредприятията и малките предприятия не са хомогенна група, когато става въпрос за индустриални отношения и социален диалог. Микропредприятията са различни от малките предприятия поради споделянето/редуването на дейностите на работното място и силата на социалните връзки извън работното място (напр. в семейството, етноса и общността), които формират вътрешните им индустриални и социални
отношения, както и вътрешната организация.
Констатациите показват, че докато повечето държави от ЕС (22 от 28) са установили правила за представителство на интересите на работното място и формални структури за социален диалог, включващи също микропредприятията и малките предприятия, делът на формалните структури за социален диалог в предприятията с по-малко от
50 работници и служители е обикновено малък, макар и със значителни разлики между
отделните държави. Въпреки това процентът на микропредприятията и малките предприятия с колективни трудови договори е по-голям, макар той да е в подчертана зависимост от степента на централизация на националните системи за договаряне.
По отношение на по-новите регулаторни промени в доклада са идентифицирани
противоречиви тенденции. Докато две държави са понижили праговете на представителство на работниците и служителите, по-специално по въпроси на безопасността и
здравето при работа (БЗР), то две други са се придвижили в обратна посока. В три държави социалните партньори са разширили обхвата на представителство на работниците
на териториално равнище в областта на БЗР.
Има контрастиращи политики относно регулаторните промени: някои държави
се стремят да свалят административните и други тежести от микропредприятията и
малките предприятия, докато други имат за цел да увеличат дела на микропредприятията и малките предприятия със структури за социален диалог и колективно представителство.
Докладът показва, че „меките" мерки (като насоки или набори от инструменти за
БЗР, предназначени за микропредприятията и малките предприятия) са
били
найразпространените през последните години.
В проучвания на опита на предприятия, извършени в пет европейски държави, се
посочват някои общи характеристики, движещи сили и фактори на успешна практика
на социален диалог в микропредприятията и малките предприятия. Двустранните обсъждания и комуникации, отличаващи се с отсъствието на формални структури за
представителство на интереси, се очертават като най-често срещана форма на социален
диалог в микропредприятията. В случаите с малките предприятия обаче за добрата
практика са характерни по-формализирани практики на консултации или дори на преговори. Във всички разгледани случаи анализът показва, че конкретните форми и институции за общо представителство на работниците и служителите са по същество обусловени от специфичните национални рамки, като работнически съвети, комитети за
сътрудничество, профсъюзни органи или структури за териториално представителство.

гр. София, ул. „Триадица” 5А

27

www.nahsw.com

Една от основните констатации на доклада е, че социалният диалог в малките
предприятия е силно повлиян от националните рамки, култури и традиции на индустриалните отношения, отразявайки също така общите условия, като членство в работодателски или профсъюзни организации или професионални органи, действащи на териториално равнище.
Освен това местната организация на интересите и колективните практики се утвърждава като особено важен външен фактор за добра практика в социалния диалог.
Правните и другите форми на регламентиране обаче, макар и важни, не са решаващ фактор. Най-важният движещ фактор е културата на лидерство и управление,
която по същество се определя, по-специално в микропредприятията, от собственика на
предприятието.
Изследването показва, че културата на социален диалог и индустриални отношения, ориентирани към осигуряване на участие, отразява, както изглежда, модел на
„високи постижения" и е „от най-висок клас", основан на качеството на предоставения
продукт или услуга, както и на твърдото ориентиране към потребителя и неговата
удовлетвореност.
Насоки за политиката
•
Както микропредприятията, така и малките предприятия, се различават
съществено от по-големите предприятия по отношение на индустриалните отношения и
формализираните структури на индустриални отношения, БЗР и социален диалог: добрите практики на социален диалог се характеризират с открити и основани на доверие
отношения между работодателите и работниците, установени въз основа на общ набор
от интереси.
•
Специалните отличителни белези на малките предприятия в сравнение с
по-големите по отношение на финансовите и други ресурси водят до по-голяма потребност от външни структури за подкрепа, информация и консултации.
•
С оглед на ограничените ресурси, специфични за съответното предприятие, социалният диалог и колективните трудови договори на местно, регионално и секторно равнище са много по-важни за микропредприятията и малките предприятия, отколкото за по-големите такива.
Решаващ фактор за добра практика и успех в това отношение е близостта на
външните участници - колкото по-близки и по-преки са отношенията, толкова по-добри
са резултатите. Тези въпроси се нуждаят от допълнително, по-подробно и повсеобхватно качествено изследване, по-специално от гледна точка на тяхното въздействие върху условията на труд.
•
Повече изследвания изглеждат целесъобразни и в контекста на дебата относно премахване на административната тежест за МСП. Анкетите с организации на работодателите и социалните партньори показват, че съществуващите разпоредби, включително разпоредбите относно БЗР, не се считат за особена тежест. Същевременно националните и европейските субекти следва да са наясно, че изпълнението на регулаторните
изисквания за микропредприятията изисква пропорционално далеч повече ресурси и
много по-големи усилия, отколкото за по-големите предприятия.
Допълнителна информация
Пълният текст на доклада „Social dialogue in micro and smallcompanies“ (Социалният диалог в микропредприятията и малките предприятия) може да се намери на
http://www.eurofound.europa.eu/publications/htmlfiles/ef1412.htm
За допълнителна информация се свържете с Jean-Michel Miller,
ръководител изследвания, на: jmm@eurofound.europa.eu
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

СВЯТ БЕЗ ФАТАЛНИ ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ Е ВЪЗМОЖЕН!
XX Световен конгрес по безопасност и здраве при работа 2014 –
Глобален форум за профилактика!
Прессъобщение | 25 август 2014 г., Женева, Международна организация на труда

„Един свят без фатални или фатални трудови злополуки е възможен!” обявиха организаторите на Двадесетия Световен конгрес по безопасност и здраве
при работа - 2014, най-голямата световна проява по безопасност на труда, открит във Франкфурт на Майн, Германия, в понеделник, 25 август 2014 г.
Близо 4000 експерти по безопасност на труда, политици и учени от 143 страни обсъждаха начини за осигуряване на по-безопасни и по-здравословни условия на работа.
Съорганизатори на конгреса са Международната организация на труда (МОТ),
Международната асоциация по социално осигуряване (ISSA) и домакина Германската
социална застраховка срещу злополука (DGUV).
Изказване на Генералният директор на МОТ Гай Райдър на XX Световен конгрес
по безопасност и здраве при работа -2014
"Правото на безопасно и здравословно работно
място е основно човешко право – то трябва да се
зачита при всяко ниво на развитие и в различни икономически условия.
Спазването на това човешко право е както задължение, така и условие за устойчиво икономическо развитие!”.
Говорейки във Франкфурт, Германия за безопасността
на труда на експерти, политици и учени от 143 страни в найГенералният директор на МОТ
голямото събитие по трудова безопасност в света, Райдър
Гай Райдър на XX Световен
каза, че МОТ ще се съсредоточи върху оказването на поконгрес по безопасност и
голямо влияние върху световната култура, свързана с безоздраве при работа -2014
пасността и здравето при работа и на работните места.
"Ебола и трагедиите, които се причиняват по света, са в ежедневните заглавия на медиите, което е тяхно право. Но смъртните случаи, свързани с работата, често не са в тези заглавия. Така че задачата, която продължава да стои, е да
се създаде устойчива култура по безопасност и здраве при работа", каза Райдър.
„Трябва да е ясно, че неспособността да се осигурят безопасни и здравословни условия на работното място представлява неприемлива форма на работа –
осигуряването на безопасността и здравето е между основните принципи и права
на работното място заедно с недопускането принудителния труд, детския труд,
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свободата на сдружаване и дискриминацията, които са признати в Декларацията
на МОТ!", подчерта Райдър
Той добави, че безопасността и здравето ще бъде неразделна част от работата на
МОТ, включително насочване на фокуса върху невидимите и уязвимите категории работници в неформалната икономика, икономиката в селските райони и работата на работниците мигранти.".
„Ясно е, че има още много да се направи. Сериозните трудови злополуки са
на първо място човешки трагедии, но икономиките и обществото също плащат
висока цена" - каза генералният директор на МОТ Гай Райдър.
Спестяването на човешки животи е и спестяване на пари!
Според МОТ 2,3 милиона души по света умират всяка година в резултат на професионални заболявания и трудови злополуки. В допълнение всеки ден по света стават
860 000 трудови злополуки.
"Предизвикателството пред който сме изправени, е голямо! Работата създава повече жертви по света, отколкото войните: около 2,3 милиона работници
умират всяка година от трудови злополуки и професионални заболявания", каза
Райдър.
Той също така се позова на пряка или непряка информация за цената на професионалните заболявания и злополуки при работа, която според МОТ се оценява на US $
2800,000 милиарда в световен мащаб.
Той посочи, че инвестирането в областта на безопасността и здравето също е добър бизнес. "Всеки долар, който е инвестиран, носи печалба!".
Райдър също подчерта належащата нужда от реални статистически данни и информация за трудовите злополуки и професионалните болести: "Ние живеем в информационната ера, където политиците имат достъп до данни по повечето въпроси. Но по отношение на безопасността на труда и здравето ни липсват данни,
които да спомагат да се изготвят и прилагат политики и програми, основани на
доказателства. Това е провал - също на политическата воля в света!".
Въпреки това, ръководителят на МОТ вижда някои обнадеждаващи знаци. "Значението на ефективна защита на труда се движи нагоре в глобалния политически
дневен ред. На срещата на върха на лидерите на Г-20, проведена в Санкт Петербург през 2013 г., лидерите посочиха, че Работната група на Г-20 по заетостта
трябва да си партнира с МОТ, за да се помисли как Г-20 може да допринесе за осигуряването на по-безопасни работни места.".
МОТ в продължение на десетилетия е бил знаменосец в света в създаването
и насърчаването на международните стандарти за безопасност и здраве - с 40 конвенции за БЗР, и лидер в създаването на знания и разпространение на безопасността и здравето сред работниците и на работните места.
Някои моменти от работата на XX Световен конгрес
по безопасност и здраве при работа -2014
Симпозиум "Създаване на безопасна и здравословна жизнена
и работна среда"
Ролята на образованието.
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Участниците в симпозиума се опитаха да намерят отговори на въпросите как
системата на образованието, обществото и светът на труда да си взаимодействат найдобре?
"Културата на превенция трябва да бъде предмет в училище", "Безопасност и
здраве при работа трябва да се учи от най-ранна възраст" - това са коментарите отново
и отново по време на конгреса.
Образованието играе ключова роля в създаването на култура на превенция. Модераторите на симпозиума, д-р Улрике Болман от Института по трудова безопасност и
здраве на Германската социална застраховка срещу злополука (IAG) и Стив Хорват от
канадския Център за професионално здраве и безопасност са съгласни по тази точка.
Ако децата се учат от най-ранна възраст да пазят себе си и околната среда от
опасностите, те ще запазят това осъзнаване за цял живот.
Въпреки че този аргумент има смисъл, изследванията в тази област са все още в
зародиш.
Някои първи стъпки вече са предприети, но няма готови решения за създаване
на култура на превенция в училищата, така че да могат да се възползват по-късно на
работното място и в обществото като цяло.
Научните изследвания.
Изследователите взеха думата в първата половина на симпозиума. Те представиха някои първоначални идеи, които биха могли да послужат за основа на по-безопасен
и здравословен живот и работна среда.
Петер Паулус, например, Leuphana University Люнебург, говори за концепция
"Добро здравословно училище", което съчетава темите за сигурността, здравеопазването и образованието.
Колко ефективна може да бъде този вид стратегия, представи Sue Boychuk от
Министерството на труда на Канада.
От 2000 г. насам в Канада здравето и безопасността винаги е била неразделна
част от учебната програма - от детската градина до 12-ти клас и успехът на тази програма е впечатляващ: на броя на произшествията сред тийнейджърите е намалял с 70 на
сто от стартирането си.
Boychuk предупреди да се насочи вниманието към разнообразието сред младежта. "Младите хора често се виждат като хомогенна група. Това не е така. Както
възрастните, младите хора могат да бъдат много различни, от различни културни групи, например, или специални семейни ситуации."
Пленарното заседание
Сесия „Въпроси и отговори”.
"Въпросите могат да бъдат катализатор за промяна", каза модератор Дейвид
Голд, обяснявайки полезността на подхода.
Той продължи с думите: "Само онези, които задават въпроси, могат да разчитат
на иновативни и смислени отговори. Моля, консултирайте се с най-провокативните
въпроси, които могат да се измислят по темата."
Публиката беше разделена на три групи, представляващи областта на образованието, работата и обществото. Те следваше да зададат един на друг своите найналежащи въпроси. Това доведе до оживена дискусия, обогатен с много лични преживявания на участниците.
"Ние може да направи разликата", заяви Дейвид Голд в последното си резюме.
Въпреки това, той посочи, че това не би било възможно, ако всеки трябва да работи
сам. "Ние не можем да го направим сами. Ние трябва да бъдем по-екип и да работим
заедно!"
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ИНВЕСТИЦИИТЕ В ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА ВОДЯТ ДО ЗАБЕЛЕЖИТЕЛНИ
СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ПОЛЗИ!
"Този Световен конгрес ще бъде различен!", заяви Errol Frank (Erry) Stoové (Ерол
Франк Стови) в своята програмна реч при
откриването на конгреса.
"Това ще бъде конгрес, изпълнен с интервенция, взаимодействие и обучение."
Президентът на International Social
Security Association (Международната асоциация по социално осигуряване - ISSA) се оказа прав.
Новини и събития в нови формати, като например Форума за превантивни действия, многообразните мероприятия на пространството, наречено „Агората”, и сесията
„Special Media” оставиха траен отпечатък в съзнанието на участниците и представляват
основа за обмен на бъдещи лични и професионални знания.
В духа на мотото на Конгреса "Споделена визия за устойчива превенция!", за
първи път в историята на Световните конгреси бяха направени документирани записи
на дискусии - на съдържанието и атмосферата в реално време, за да останат тези резултати за ползване и от останалите специалисти по света.
Глобалното сътрудничество от този вид е от жизненоважно значение за създаването на световната култура на превенция - което
наистина ще бъде най-важната тема за действия на през следващите
години:
"Изграждането на култура на превенция не е статично действие. Този процес ще се развива бавно и е процес, който неминуемо ще
има своите възходи и падения.", каза председателя на Конгреса д-р
Валтер Айхендорф.
Най-важното нещо е да започне предприемането на действия.
"Културата на превенция работи само ако се приложи на практика!"
"Инвестициите в превенция на риска водят до забележителни социалноикономическите ползи!" - заяви президентът на ISSA Ерол Франк Стови, позовавайки
се на скорошно проучване ISSA, което изчислява възвръщаемостта на инвестициите в
превенцията като средно повече от два пъти размера на инвестициите.
Въпреки това в драматично променящия се свят на труда здравето и благосъстоянието на работниците остава като причина за безпокойство.
„Това означава, че ние трябва да разработваме нови, интегрирани стратегии за превенция, които да свързват безопасността, здравето и благосъстоянието
на индивида!”.
Необходимостта за превенция е едновременно очевидно и спешно. По-голямата
част от злополуките и заболяванията на работното място могат да бъдат предотвратени,
но добрите намерения не винаги са били изпълнени, или те биват забавени. Макар че
някой може да се изкуши да намали средствата за професионалната безопасност и здра-
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вето при работа (БЗР), особено по време на икономически спад, то остава вярно твърдението, че "добра безопасност е добър бизнес".
Превенцията е част от стратегията за оцеляване.
Тези работодатели, които не отслабват усилията си за предотвратяване на трудовите злополуки и професионалните заболявания, са добре възнаградени.
Значението на насърчаването на национална превантивна култура за БЗР се подчертава и в предходни години. Този подход бе одобрен от XVIII Световен конгрес за
безопасност и здраве при работа през 2008 г. и отново от XIX Световен конгрес през
2011 г. в Световната декларация от Истанбул. Следователно решението на предизвикателствата в труда за всички заинтересовани страни трябва да се основава на поддържането на превантивни усилия в един постоянно променящ се свят на работата.
Превенцията трябва да остане основен приоритет за всички заинтересовани
страни, които са мотивирани да продължат усилията, за да направим работното
място по-безопасно и по-здравословно по целия свят.
"Превенцията трябва да се превърне в глобално движение!", "Ние трябва да
бъдем по-ангажирани!", "Ние трябва да имаме личен интерес от превенцията!" –
това са само някои от чувствата, изразени на Световния конгрес - 2014 г. Става ясно, че
светът започва да се променя, когато той навлиза в нова ера, в която вниманието е насочено към човешкия аспект.
С лозунга "Аз обичам Превенцията. Ще се видим в Сингапур през 2017 г.!”
президентът на ISSA Ерол Франк Стови призова още веднъж всички да имат постоянен
ангажимент за превенция.
ВИЗИЯ НУЛА ЗЛОПОЛУКИ Е РЕАЛИСТИЧНА ИДЕЯ!
ТОВА Е ОСЪЩЕСТВИМО!

Dr. Joachim Breuer
Hauptgeschäftsführer
Deutschen Gesetzlichen Unfallversicherung (DGUV)
„Визия нула злополуки е реалистична идея. Това е осъществимо!" - е мнението на д-р Йоахим Бройер. Управляващият директор на
Германската социална застраховка срещу злополука (DGUV) посочи
статистиката за трудовите злополуки DGUV.
"Преди сто години в Германия е имало 10 000 смъртни случая годишно по
време на работа.
Миналата година тази цифра е по-малко от 500 смъртни случая за първи
път.
Броят на регистрираните злополуки е намален наполовина само през последните 20 години.
Този успех не е специфичн само за Германия - това е повтаряща се практика в Европа и в света.
Нашият опит и много примери от нашите усилия в международното сътрудничество са показали това!", заяви д-р Бройер.
Д-р Валтер Айхендорф, председател на 2014 Световен конгрес, добави:
"Решения на професионалните проблеми с безопасността се разработват
навсякъде по света.
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Има примери на добри практики с мерки, които се проверяват и оценяват в
най-различни страни.
Обменът на идеи на Световния конгрес позволява на никого да не се налага
да започна отново от нулата."
Тазгодишният Световен конгрес по безопасност и здраве при работа е организиран съвместно от Международната организация на труда (МОТ) и Международната асоциация по социално осигуряване (ISSA). Тази година домакин на Световния
конгрес в Германия е Германската социална застраховка срещу злополука (DGUV).
СЪОБЩЕНИЕ
от Националния център по обществено здраве и анализи
на Република България за Двадесетия Световен конгрес
по безопасност и здраве при работа - 2014
От 24 до 27 август 2014 г. във Франкфурт на Майн, Германия се проведе Двадесетия Световен конгрес по безопасност и здраве при работа. В конгреса участваха 3979
специалисти от 143 страни.
Конгресът беше открит от Министъра на труда на Германия.
В него участваха директори на водещи институти в областта на безопасността и
здравето при работа, водещи изследователи и специалисти по основните проблеми,
представители на международни организации.
Форумът се открои и със силно присъствие на министри на труда и министри на опазването на здравето на няколко страни.
Изнесените пленарни доклади включваха различни аспекти по основните теми
на конгреса - култура на превенция и стратегии за превенция с визия „Нула трудови
злополуки”, предизвикателства при опазване здравето при работа и многообразието в
света на труда.
Успоредно бяха проведени 29 симпозиума.
В рамките на конгреса се състоя форум за превенция с възможност за дискусии с
водещи специалисти в различни области, мултимедиен конкурс и изключително богат
търговски базар, предоставящ възможност да се проследят новите тенденции по безопасност и здраве при работа чрез специализирана литература.
Националният център по обществено здраве и анализи на Република България
беше представен от директора доц. д-р Жени Стайкова и началник сектор "Здраве при
работа" доц. Катя Вангелова.
Доц. Жени Стайкова представи презентация на тема "Травматизъм и работно
време", насочена към превенция на риска за здравето чрез въвеждане на ергономични
режими на труд.
Представени бяха данни за травматизма у нас при работа на смени, съвременни
модели за риска от травматизъм в зависимост от организацията на сменните режими на
работа и препоръки за ограничаване на професионалния травматизъм.
Темата на презентацията на доц. Катя Вангелова бе "Опитът на България при
превенция на азбест свързаните заболявания". Тя проследява законодателните промени, извършените превантивни дейности за ограничаване на азбест-свързаните заболявания, експозицията на работещите и наличните данни за заболяемостта през периода
1980-2012 г.
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УЧАСТИЕ на ИА „Главна инспекция по труда“ в
Двадесетия Световния конгрес по безопасност и здраве при работа – 2014 г.
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” към Министерството на
труда и социалната политика на Република България беше представена от изпълнителния директор инж. Румяна Михайлова.
Заедно с д-р Петя Гьорева на конгреса бе представена презентация на тема
"Психосоциални фактори при контролна дейност. Идентификация и оценка на
въздействие”, насочена към изследване на психичното напрежение при професията
„инспектор по труда”.
Резюме от презентацията, представена на Конгреса, представяме по-долу.
ПСИХОСОЦИАЛНИ ФАКТОРИ ПРИ КОНТРОЛНА ДЕЙНОСТ.
ИДЕНТИФИКАЦИЯ И ОЦЕНКА НА ВЪЗДЕЙСТВИЕ
(резюме от презентация на Конгреса)
инж. Р. Михайлова
д-р. П. Георева
КЛЮЧОВИ ДУМИ:
психосоциални фактори; професионален стрес; ранни прояви; когнитивни
функции; поведение; емоции; соматични оплаквания; изисквания на задачата,
организационни фактори; фактори на работната среда; инспектори по труда
ВЪВЕДЕНИЕ
Психосоциалните фактори (ПСФ) са водещи сред новите рискове и съвременните предизвикателства при осигуряването на безопасността и здравето на работещите.
Инспекторите по труда работят в среда с изразен натиск от високи обществени
очаквания за резултатите от дейността им.
Поради високото психично напрежение професията „инспектор по труда” е една
от най-рисковите за възникване на стрес при работа от въздействието на ПСФ.
ЦЕЛ
Целта на настоящото проучване е да се идентифицират водещите ПСФ при контролна дейност, да се ранжират по значимост, да се изследва тяхното субективно възприятие (перцепция) за последствията от психично напрежение при работа върху когнитивните функции, емоционалните реакции, поведенческите прояви и здравните (соматични) оплаквания на служителите.
КОНТИНГЕНТ И МЕТОДИ
Изследването е изчерпателно трансверзално, проведено сред 545 служители мъже и жени на възраст от 24 до 66 години, инспектори по труда, асистент-инспектори
и ръководен персонал на ИА „ГИТ” чрез пряка групова анкета.
Използван е разработен за целта въпросник с 80 въпроса/ твърдения, групирани,
както следва:
- група въпроси за идентифициране на ПСФ при работа съгласно БДС EN ISO
10075-1: „изисквания на задачата” (характер и съдържание на трудовата дейност); „физическа среда”, „социални и организационни фактори”;
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- група въпроси за субективна оценка на влиянието на психичното натоварване
при работа, разпределени в четирите направления на прояви на професионалния стрес:
промени в когнитивните функции, поведението, емоциите и соматичните оплаквания.
Въпросникът е изготвен въз основа на резултатите от предходни изследвания във
връзка с оценката на риска, ергономия на работното място и перцепция на стреса при
работа. Отговорите са градирани в четиристепенна скала от „никога” до „постоянно”.
При статистическата обработка на резултатите е използван софтуерния
пакет SPSS – версия 17, с включените в него параметрични методи: вариационен,
алтернативен, дисперсионен (One-way ANOVA) и корелационен анализи; еднофакторна и многофакторна логистична регресия и непараметрични методи. За
ниво на значимост на нулевата хипотеза беше прието P<0.05.
РЕЗУЛТАТИ
За идентифициране на рисковите групи всички резултати в проучването са интерпретирани по групи, разпределени по пол, възраст и трудов стаж в ГИТ.
Чрез еднофакторен и многофакторен анализ идентифицирахме статистически
значимите психосоциални фактори, обуславящи психично натоварване при държавни
служители с контролни функции.
Ранжирани по значимост по групи те са: ПСФ от групата „Изисквания на задачата” (ИЗ), следвани от ПСФ от групата „Организационни фактори” (ОФ) и ПСФ от групата „Физически условия” (ФРС).
По-важните източници на психично натоварване от отделните групи са:
- от групата ИЗ: „необходимост от висока концентрация при работа”, „работа в
дефицит от време”, „емоционално натоварване при контакти с работодатели и техните
представители” и др.;
- от групата ОФ: „недостатъчна информираност за събитията в Инспекцията”,
„фаворизиране” на колеги и др.;
- от групата ФРС: „неергономична работна поза при работа с лаптоп”, „ възникващи опасни ситуации при проверки” и др.
Изследвахме връзката между психичното натоварване, психичното напрежение
и ефектите от него (позитивни - стимулиращи и краткосрочни /обратими/ отрицателни
ефекти). Чрез корелационен анализ установихме връзка между водещите ПСФ при работа и оценката на служителите за влиянието им върху когнитивните функции, емоционалните реакции, поведенческите промени и здравните оплаквания.
Оценката на служителите за въздействието на ПСФ от различните групи (ФРС,
ИЗ и ОФ), е както следва: най-силно изразено е влиянието на ИЗ (значително за когнитивни, емоционални и поведенчески прояви и умерено по отношение на здравните оплаквания); умерено на ОФ и слабо на ФРС. Градирани по сила на въздействие:
- изискванията на задачата влияят най-силно върху когнитивните функции. След тях се нареждат последователно емоционалните реакции, поведенческите
промени и здравните оплаквания.
- организационните фактори влияят най-силно върху емоционалните реакции,
следвано от промени в поведението, когнитивните функции и здравните оплаквания.
- физическите условия /факторите на работната среда/ влияят най-значимо
върху здравето (соматичните оплаквания), следвано от промени в когнитивните функции, емоционалните реакции и поведенческите прояви.
Изследвахме как въздействието на водещите ПСФ от групата „изисквания
на задачата” се оценява от инспекторите в различните възрастови групи и групите по трудов стаж.
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Установихме статистически значима разлика между оценките на младите хора
до 30 г. спрямо останалите възрастови групи по отношение на характера и съдържанието на трудовата задача, което се дължи на факта, че на младите хора се поставят предимно задачи, свързани с подготовката на проверките, преглед на предходни протоколи
и предписания и др., а не сложните казуси при контролната дейност.
Според стажа в ИА „ГИТ” най-много отговори „често” и „постоянно”, свидетелстващи за напрежение на труда, дават служителите със стаж в инспекцията от 11
до 20 г., следвани от тези със стаж – от 6 до 10 г.
Средната стойност на въздействието на ИЗ нараства с възрастта, като найсилно изразено е влиянието върху служителите от възрастовата група 51 до 60 г.,
следвани от служителите от възрастова група от 41 до 50 г.
Служителите на възраст от 51 до 60 години дават най-негативните оценки за
въздействието на водещите ПСФ от групата ИЗ върху когнитивни функции, емоционални реакции, поведенчески промени и соматичните оплаквания. Вероятно това се
дължи на техния продължителен стаж, натрупания опит, ежедневната натовареност,
както и отговорността им като ръководители на екипи при комплексни проверки.
Това са рисковите групи, поради което превантивните мерки за намаляване на
стреса и напрежението от ПСФ при работа, трябва да бъдат насочени предимно към тях
– както на ниво организационни мерки, така и на индивидуално ниво - за начин на живот, контрол на вредни навици, системен здравен мониторинг с по-висока честота и
разширен пакет на профилактични прегледи, оценка на коронарен риск и др.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ПСФ при контролна дейност – източници на психично натоварване при работа,
ранжирани по сила на въздействие се подреждат така:
- ПСФ от групата „Изисквания на задачата”, следвани от
- ПСФ от групата „Организационни фактори” и
- ПСФ от групата „Физически условия”.
По-важните източници на психично натоварване от отделните групи са:
- „необходимост от висока концентрация при работа”,
- „работа в дефицит от време”,
- „емоционално натоварване при контакти с работодатели и техните представители”,
- „недостатъчна информираност за събитията в Инспекцията”,
- „фаворизиране на колеги”,
- „неергономична работна поза при работа с лаптоп”,
- „възникващи опасни ситуации при проверки”.
Изследвана е веригата „психично натоварване–психично напрежение–
последици” с оценка на предизвиканите от ПСФ промени в когнитивните функции,
емоционалните реакции, поведенческите прояви и соматичните оплаквания.
Установено е, че изискванията на задачата влияят най-силно върху когнитивните функции; организационните фактори влияят най-силно върху емоционалните реакции; физическите условия /факторите на работната среда/ влияят найзначимо върху здравето (соматичните оплаквания).
На базата на анализ на резултатите по пол, възраст и трудов стаж в ГИТ са установени полово, възрастово и стажово зависими различия.
Идентифицирани са рисковите групи и е разработена Профилактична програма
за контрол на свързаните с труда ПСФ.
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Победителите на Международния медиен фестивал за превенция през 2014 г.
Емоции и силни образи
Международният медиен фестивал за превенция се проведе от 24 to 27 август 2014 в
рамките на XX Световен конгрес по безопасност и здраве във Франкфурт.
290 предложения от 33 държави участваха
в Международния медиен фестивал за превенцията през 2014 г., проведен по време на XX
Световен конгрес по безопасност и здраве във
Франкфурт, Германия.
Това е уникална възможност да се получи пълна представа за превантивната роля на медиите от цял свят.
Филмите и мултимедийните приложения са важен инструмент в областта на
трудовата безопасност и здраве. От осъзнаване на опасностите до сложните въпроси на
сигурността, движещите се картини и интерактивните медии са идеалният инструмент
за подкрепа на процеса на трансфер на знания.
Моделите и техническите възможности постоянно се променят, и всеки, който
произвежда медийно съдържание, трябва да е наясно с това.
Десетки творци се възползваха от това събитие на Световния конгрес през 2014
г., и бяха вдъхновени от уникалната гама на международното медийно съдържание!
Медийният фестивал бе не само уникална платформа за обмен на идеи. Той също така предложи чудесна възможност за влизане в контакт с креативни хора и възможност да се научи повече за производството, насочено към използването и експозицията на различни медии.
Най-добрите материали за медиите бяха представени на международно жури за
класиране и определяне на най-добрите произведения.
Списъкът на номинираните предложения е на разположение заедно с допълнителна информация на www.safety2014germany.com.
Също така избрани творби бяха представени на определени места по целия конгресен комплекс и предложиха на участниците в Конгреса комбинация от проектна информация, интервюта с режисьори и продуценти, както и дискусии с членовете на публиката.
Верни на мотото "Медиите могат да ...!", анимация, избрани творби от цял свят и
гласовете на клиенти и рекламни послания илюстрираха защо медиите са много важна
част от превенцията на риска.
От световно известния анимационен герой Напо до шведската платформа за онлайн обучение bättrevardag.nu Медийната сесия демонстрира разнообразие от начини,
по които превенцията може да бъде излъчена към различни целеви групи в рамките на
кампанията.
Гвоздеят на Медийната сесия бе връчването на специалните награди на Международния фестивал в чест на медиите за превенция.
Наградите бяха връчени по време на специална медийна сесия на тема "Медиите
в превенция" в понеделник, 25 Август от 9:00 до 10:00 ч.
Шест филми и три мултимедийни продукти получиха престижната международна медийна награда.
Победителите в категорията "филм" са:
• Как ще се почувствате, ако любимият човек не се е завърнал у дома? Vale
/ Бразилия
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Представени са силни образи на реални хора, които говорят по четири минути в
черен и бял филм, тъй като те са преживели загуба на близък роднина.
С този филм, бразилската минна компания Vale иска да привлече вниманието на
служителите си върху стойността на живота и да влезе в диалог с мениджърите и техните служители по темата за здравето и безопасността на работното място.
• Bayangkan (представете си)
Социално застрахователна Организация / Малайзия
Производството на Малайзия Social Security също спечели награда на фестивала
- хумористичен филм за редовна поддръжка, което привлече вниманието към значението на безопасността.
• Der Weihnachtsmann (Santa Claus)
DGUV / Германия
Филмът за психическия стрес на Германската социална застраховка срещу злополука (DGUV), Santa Claus (Дядо Коледа), е израз на недоволството на работника,
който иска малко разнообразие в работата си.
Филмът разглежда въпроса за корпоративната култура на Италия. Награденият
филм иска да покаже, че безопасността и здравето трябва да бъде интегрирана във
всички нива на фирмата, за да бъдат те ефективни.
• Videohilsen Ender I tragisk ulykke (Видеопоздрав завършва с трагичен инцидент)
Branchearbejdsmiljørådet за обслужване ог tjenesteydelser / Дания
Въвеждане на кратък видеоклип, чрез който създателите на филма искат да се
повиши информираността на риска за визуални навици сред младите хора.
• ThisCouldBeYou_TVC
Безопасност на работното място и здравето на Съвета / Сингапур Информираност за опасни ситуации също се обсъжда в други части на света, като например в
всепризнатата 30-секунден спот от Сингапур.
• Какво е на първо място
LHS Foundation / Италия
Победителите в категорията "Мултимедия" са:
• EKAS-Box (FCOS-Box) Eidgenössische Koordinationskommission für
Arbeitssicherheit EKAS / Швейцария
Уебсайтът на всепризнатата на Швейцария интерактивна разходка из виртуалното предприятие показва, че е често са необходими само малко усилия за насърчаване на
трудовата безопасност и здраве.
• Arbeidsmiljoeguiden (работа за управление на околната среда)
Норвежката инспекция по труда Authority / Норвегия
Услугата за електронно обучение по безопасност и здраве пр и работа е била
възложена в Норвегия. Използване на видео, анимация, връзки и пълна информация би
трябвало да улесни системното управление на здравето и безопасността.
• Engagementgame (Engagement Game)
Холандска организация за приложни научни изследвания - TNO / Холандия
Компютърната игра от Холандия. Като управител на ресторанта, играчът трябва
да се намери баланс между работата и личния живот на персонал до шест души и накрая да се реализира печалба. По този начин играта дава теми за дискусии под формата
на игра.
Следващия Медиен фестивал ще се проведе на XXI Световен конгрес в
Сингапур през 2017 г.
Продуктите, представени на Международния медиен фестивал по превенция
2014, могат да бъдат гледани онлайн.
Те са на разположение в www.issa.int/mediafestival2014.
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА
ISO РАЗРАБОТВА СТАНДАРТ ЗА СИСТЕМИ ЗА УПРАВЛЕНИЕ
НА ЗДРАВЕТО И БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА
Целта на разработвания от Международната организация за стандартизация
стандарт ISO 45001 Occupational health and safety management systems –
Requirements е да се установят изисквания относно системата за управление на здравето и безопасността при работа на базата на известния и широко прилаган досега документ OHSAS 18001. Чрез стандарта ще се гарантират безопасни и здравословни условия на труд за работещите в различни организации по целия свят.
Независимо от факта, че основата на разработвания проект е признатият OHSAS
18001, между двата документа има и някои разлики.
На първо място, ISO 45001 ще акцентира на обстоятелствата - външни и вътрешни, в които работи организацията, и второ, по-голямо внимание ще се отдели на
ангажимента на висшето ръководство и ролята на лидерството. Във фокуса на международния стандарт ще бъдат не само въпросите за здраве и безопасност при работа непосредствено в самата организация - ще се разгледат и отразят също и очакванията на
широката общественост. В този контекст организацията ще трябва да вземе предвид и
отношенията със своите подизпълнители и доставчици, както и да прецени как нейната
работа ще повлияе на съседни организации в близка окръжаваща среда. Това е много
повече от съсредоточаване върху условията на работа за работещите в самата организация, за т.нар. вътрешен персонал; ще се вземат предвид и въпроси, свързани с осигуряване на условия при изпълнение на дейности по договори с подизпълнители.
От друга страна, ISO 45001 предвижда въпросите, свързани със здравето и безопасността при работа, да се обединят със системата за управление на организацията, което изисква засилен ангажимент на ръководството. Понастоящем отговорностите по тези
въпроси може да се делегират на един отговорник по безопасността, без да се интегрират
в цялостната дейност на организацията. Изискване на ISO 45001 е аспектите по отношение на здравето и безопасността при работа да бъдат част от обща система за управление, а да не бъдат отделно допълнение.
Много организации вече прилагат различни стандарти за системи за управление,
така че един инструмент за безопасни и здравословни условия на труд може лесно да се
интегрира, което би улеснило процесите.
Стандартът се разработва от ISO/PC 283 Occupational health and safety
management systems, в който участват експерти от различни организации от много държави. Към настоящия момент документът е на етап Committee Draft. Предвижда се да
бъде публикуван от ISO през 2016 г.
Цялото интервю с Дейвид Смит, председател на ISO/PC 283 може да се прочете на следния линк: http://www.iso.org/iso/home/news_ index/news_archive/
news.htm?refid=Ref1874
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

КАК СЕ СТАВА ЧЛЕН НА БИС?
Българският институт за стандартизация (БИС) е националният орган за стандартизация в Република България.
Той е създаден по реда на Закона за националната стандартизация от 2005 г.
(ДВ, бр. 88 от 4 ноември 2005). БИС е обществено-правна организация, в която членуват всички заинтересовани от дейността по стандартизация фирми, организации и институции.
Съгласно чл. 8 от Закона за националната стандартизация членове на БИС могат
да бъдат юридически лица, които желаят да подкрепят дейността по националната
стандартизация и са съгласни да спазват Устава на БИС, от следните групи:
1. Сдружения на работодатели, браншови камари, производители и търговци
2. Министерства, агенции, комисии и административни структури на изпълнителната власт, създадени със закон или постановление на Министерския съвет
3. Научни организации, институти и висши училища
4. Лица за оценяване на съответствието, органи за контрол, органи за сертификация, лаборатории за изпитване и/или калибриране
5. Сдружения на застрахователите, сдружения на потребителите, професионални
организации и съюзи.
Приемането на нови членове на БИС става след подаване на писмено заявление
до председателя на Управителния съвет и подписване на декларация.
Писменото заявление трябва да съдържа:
І. За корпоративните членове:
1.
Наименование и адрес на управление на лицето;
2.
Декларирано съгласие за спазването на Устава, решенията на Общото
събрание и решенията на Управителния съвет;
3.
Трите имена и адрес за кореспонденция на лицето, което е упълномощено
да бъде представител в Общото събрание на БИС.
ІІ. За членовете със статут на наблюдатели в работата на техническите комитети трябва да съдържа и:
1.
Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация;
2.
Наименованието/ята на техническия/те комитет/и в работата, на който/които желаят да участват като наблюдатели.
ІІІ. За членовете със статут на активно участие с експерти в работата на техническите комитети, заявлението трябва да съдържа и:
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1.
Съгласие за спазването на правилата за работа по националната стандартизация;
2.
Наименованието/ята на техническия/те комитет/и, в работата на който/които желаят да участват активно с експерти;
3.
Трите имена и адреса за кореспонденция на експерт/и, който/които да
участва/т в работата на техническия/те комитет/и.
Определете вида на своето членство.
Определете техническите комитети, в които желаете да участвате (активно или
като наблюдател).
За представителите на микро-, малките и средните предприятия (МСП)
МСП имат възможност да бъдат както членове на БИС, така и да получат достъп
до работата на определени технически комитети, без да бъдат техни членове.
Достъпът без членство обаче не дава същите права на предприятията като тези
на членовете на БИС и те например не могат да гласуват за приемането/неприемането
на проектите на стандарти, нямат право да ползват отстъпки при закупуване на стандарти или при участие в семинари, не получават изданията на БИС и т.н.
Подробна информация за начина, по който едно МСП може да получи достъп до
работата на ТК, можете да намерите на нашия МСП портал – в секция „МСП и стандартите” – „Включване в процеса по стандартизация”.
Списък на техническите комитети – код, име и статус
Код

Име

Статус

ТК-1

Пожаро- и взривозащита

Активен

ТК-2

Хидравлика и пневматика

Активен

ТК-3

Стандартизация в морското стопанство

Активен

ТК-4

Цимент, вар и гипс

Активен

ТК-5

Бетон и разтвори

Активен

ТК-6

Битови електрически уреди

Активен

ТК-7

Стъкло и керамика

Активен

ТК-8

Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди
Активен
на твърдо и течно гориво

ТК-9

Складови системи и складова техника

ТК-10 Прахова металургия
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ТК-11 Кожи, кожени и обувни изделия

Активен

ТК-12 Приложения на статистическите методи

Активен

ТК-13 Надеждност

Неактивен

ТК-14 Пътни превозни средства и двигатели с вътрешно горене

Активен

ТК-15 Опазване на околната среда

Активен

ТК-16 Архивна, библиотечна и информационна дейност

Активен

ТК-17 Черна металургия

Активен

ТК-18 Целулоза, хартия и картон

Закрит

ТК-19 Козметични и ароматични продукти. Повърхностноактивни вещества

Активен

ТК-20 Тежки цветни метали и сплави

Активен

ТК-21 Горско стопанство и дърводобив

Закрит

ТК-22 Техническа документация

Неактивен

ТК-23 Трактори и техника за земеделието и горите

Активен

ТК-24 Безразрушителен (неразрушаващ) контрол

Активен

ТК-25 Боеприпаси

Закрит

ТК-26 Изпитване на метали и метални конструкции

Неактивен

ТК-27 Кари

Неактивен

ТК-28 Метрология

Активен

ТК-29 Допуски и сглобки. Технически измервания

Закрит

ТК-30 Заваряване на материалите

Активен

ТК-31 Кранове и телфери

Активен

ТК-32 Селскостопански и хранителни продукти

Активен

ТК-33

Горско стопанство, дърводобивна, дървообработваща и мебелна промишленост

ТК-34 Управление на качеството и оценяване на съответствието
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ТК-35 Повърхностноактивни вещества и препарати на тяхна база

Закрит

ТК-36 Механични трансмисии и техните елементи

Неактивен

ТК-37 Леки метали и техните сплави

Активен

ТК-38 Въртящи се електрически машини

Активен

ТК-39 Лаковобояджийски материали, покрития и лепила

Активен

ТК-40 Семена и посадъчен материал

Закрит

ТК-41 Отоплителна, вентилационна, климатична и пречиствателна техника

Активен

ТК-42 Корозия и защита от корозия

Активен

ТК-43 Хладилна и криогенна техника

Активен

ТК-44 Текстил и облекло

Активен

ТК-45 Хазарт

Закрит

ТК-46 Земеделие

Закрит

ТК-47 Радиосъобщителни системи и радиосъоръжения

Активен

ТК-48 Строителни машини

Закрит

ТК-49 Електрически уредби за ниско напрежение

Активен

ТК-50 Лични предпазни средства

Активен

ТК-51 Твърди минерални горива

Активен

ТК-52 Безопасност на машини и съоръжения

Активен

ТК-53 Алармени системи

Активен

ТК-54 Осветителна техника и електроинсталационни изделия

Активен

ТК-55 Руди и скални материали

Активен

ТК-56 Проектиране на строителни конструкции

Активен

ТК-57 Информационни и комуникационни технологии

Активен

ТК-58 Кабелни изделия

Активен

ТК-59 Ергономия

Активен
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ТК-60 Газоснабдяване и газопотребление

Активен

ТК-61 Изолации на сгради и строителни съоръжения

Активен

ТК-62

Машини и оборудване за хранително-вкусовата промишленост и търговски обекти

Неактивен

ТК-63 Минерални торове и подобрители на почвата

Активен

ТК-64 Електрохимични източници на ток

Активен

ТК-65 Естествени скални материали и изделия

Закрит

ТК-66 Асансьори и специална подемно-транспортна техника

Активен

ТК-67 Нефтопродукти и смазочни материали

Активен

ТК-68 Пътно дело

Активен

ТК-69 Електромедицински апарати

Закрит

ТК-70 Железопътен транспорт

Активен

ТК-71 Ядрена енергия

Активен

ТК-72 Електрически апарати за ниско напрежение

Активен

ТК-73 Опаковки, палети, контейнери, целулоза, хартия и картон

Активен

ТК-74 Въоръжение

Закрит

ТК-75 Електромагнитна съвместимост

Активен

ТК-76 Каучук

Активен

ТК-77 Хлебопроизводство и сладкарство

Закрит

ТК-78 Билки, подправки, гъби, кафе, чай и какао

Закрит

ТК-79 Електроенергетика

Активен

ТК-80 Електронен обмен на данни в администрацията, търговията и услугите Активен
ТК-81 Пластмаси

Активен

ТК-82 Акустика. Шум и вибрации

Активен
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ТК-83 Водоснабдяване и канализация

Активен

ТК-84 Банково дело, ценни книжа и финансови услуги

Активен

ТК-85 Огнеупори

Закрит

ТК-86 Взривни материали за граждански цели и пиротехнически изделия

Активен

ТК-87 Медицински изделия

Активен

ТК-88 Спорт, съоръжения за спорт и свободно време

Активен

ТК-89 Туристически дейности

Активен

ТК-90 Хотелиерство и ресторантьорство

Закрит

ТК-91

Дейности, свързани с предоставянето на допълнителни туристически
услуги

Закрит

ТК-92 Балнеотуризъм

Закрит

ТК-93 Услуги за красота

Неактивен

ТК-94 Опазване на културното наследство

Активен

ТК-95 Услуги, свързани с недвижими имоти

Неактивен

ТК-96 Врати, прозорци, капаци, строителен обков и окачени фасади

Активен

ТК-97 Интелигентни транспортни системи и логистика

Активен

ТК-98 Безопасност на детски играчки и други детски артикули

Активен

ТК-99 Нанотехнологии

Активен

ТК-100

Техника и съоръжения за строителство и поддържане (включително
зимно) на пътища

Активен

ТК-101 Устойчиво строителство

Активен

ТК-102 Сигурност на обществото и гражданите

Активен

ТК-103

Стандартизация на околната среда относно излязло от употреба електАктивен
рическо и електронно оборудване

ЕРГ

Експертни работни групи

Активен

ТК-0

Области на стандартизация без покритие от конкретен БИС/ТК

Активен

гр. София, ул. „Триадица” 5А

46

www.nahsw.com

***

гр. София, ул. „Триадица” 5А

47

www.nahsw.com

