ИНФОРМАЦИОНЕН
БЮЛЕТИН
Брой 4/2015 г.

НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ТЕМИ:
ИЗМЕНЕНИ И НОВИ нормативни актове
по БЗР за периода октомври - декември 2015 г.

Мнението на специалиста – „ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД и СИНДИКАТИТЕ ad hominem - Автор - Илиян НИСТОРОВ
ВТОРО ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТНОСНО НОВИТЕ
И ВЪЗНИКВАЩИТЕ РИСКОВЕ – ЕSENER-2
(резюме)
НОВИНИ от СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни

условия на труд”,
Пред вас е ЧЕТВЪРТИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението
за 2015 година.
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.
Пожелаваме ВЕСЕЛА КОЛЕДА
и ЧЕСТИТА НОВА 2016 ГОДИНА!
С пожелание за здраве и професионални успехи,
Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ
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ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
за периода ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2015 г.

ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
октомври - декември 2015 г.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 212 от 13 август 2015 г.
за изменение и допълнение на Наредбата за работното
време, почивките и отпуските
(обн., ДВ, бр. 63 от 18 август 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 63 от 18 август 2015 г., е обнародвано ПМС № 212
от 13 август 2015 г. за изменение и допълнение на Наредбата за работното време, почивките и отпуските, приета с ПМС № 72 от 1986 г. (ДВ, бр. 6 от 1987 г.), в сила от 18
август 2015 г.
Измененията и допълненията в Наредбата за работното време, почивките и
отпуските са свързани с промените в Кодекса на труда, в сила от 17 юли 2015 г.
***

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за
опазване на околната среда
(обн., ДВ, бр. 63 от 18 август 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 62 от 14 август 2015 г., е обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за опазване на околната среда (ЗИДЗООС), в сила от 14
август 2015 г.
Законът съдържа 34 параграфа и има за цел преди всичко да се актуализират
мерките за контрол по спазване на задълженията на операторите на предприятия и/или
съоръжения с нисък рисков потенциал и на предприятия и/или съоръжения с висок
рисков потенциал.
Съгласно § 8 от ЗИДЗООС в глава седма е създаден нов раздел I. Контрол на
опасностите от големи аварии с нови чл. 103 - 116з.
Съгласно новия чл. 103 от ЗООС с цел предотвратяване на големи аварии с
опасни вещества и ограничаване на последствията от тях за живота и здравето на хората и за околната среда всеки оператор на ново или на съществуващо предприятие и/или
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съоръжение, в което са налични опасни вещества по приложение № 3 от закона, е длъжен да извърши класификация на предприятието и/или съоръжението в съответствие с
критериите по приложение № 3 и да документира извършената класификация.
Министерският съвет в тримесечен срок от влизането в сила на закона следва да
приеме Наредба за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества и за ограничаване на последствията от тях.
Съгласно чл. 105 от ЗООС операторът на предприятие и/или съоръжение с нисък рисков потенциал и на предприятие и/или съоръжение с висок рисков потенциал е
длъжен да:
1. предприема по всяко време необходимите мерки за предотвратяване на големи аварии и за ограничаване на последствията от тях за човешкото здраве и околната
среда;
2. има готовност по всяко време да удостовери, в т.ч. за целите на контрола от
комисиите по чл. 157а, ал. 2, че е предприел всички необходими мерки по т. 1;
3. осигурява необходимото съдействие на комисиите по чл. 157а, ал. 2 за извършване на проверки на предприятието/съоръжението, включително за вземане на проби
и събиране на необходимата информация за установяване изпълнението на задълженията по този раздел и Наредбата за предотвратяване на големи аварии с опасни вещества
и за ограничаване на последствията от тях;
4. разработи политика за предотвратяване на големи аварии (ППГА) и да осигури нейното правилно прилагане посредством подходящи средства, структури и система
за управление на мерките за безопасност (СУМБ);
5. изготви доклад за политиката за предотвратяване на големи аварии (ДППГА),
в който да изложи съответната ППГА и СУМБ.
***

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1
от 2009 г. за условията и реда за устройството и безопасността на площадките за игра
(Обн., ДВ, бр. 69 от 8 септември 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 69 от 8 септември 2015 г., е обнародвана Наредба за
изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2009 г. за условията и реда за устройството
и безопасността на площадките за игра (ДВ, бр. 10 от 2009 г.).
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоустройството, Министерството на вътрешните работи, Държавна агенция за закрила на
детето и влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вестник" - от 9
октомври 2015 г.
С наредбата са повишени и конкретизирани изискванията за условията и реда за
устройството и безопасността на площадките за игра в България и съгласно §44 от допълнителните й разпоредби тя е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техническите регламенти по реда на ПМС № 165 от 2004 г. за организацията и
координацията на обмена на информация за технически регламенти и правила за услуги
на информационното общество и за установяване на процедурите, свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС.
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода
октомври - декември 2015 г.
НАРЕДБА № 8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези
изисквания, задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда за осъществяване на контрол
(обн., ДВ, бр. 62 от 14 август 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 62 от 14 август 2015 г., е обнародвана Наредба №
8121з-906 от 30 юли 2015 г. за изискванията към продуктите за пожарогасене, редът за
оценяване и удостоверяване на съответствието им с тези изисквания, задълженията на
производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти за пожарогасене и за реда
за осъществяване на контрол, в сила в деня на обнародването й в "Държавен вестник" 14 август 2015 г., с изключение на чл. 20-28, които влизат в сила от 01.01.2016 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 17, ал. 6 от Закона за Министерството на
вътрешните работи и с нея се отменя Наредба № Iз-1543 от 2012 г. за разрешителната и
контролна дейност на продуктите за пожарогасене по отношение на тяхната гасителна
ефективност (обн., ДВ, бр. 59 от 2012 г.; изм. и доп., бр. 6 от 2013 г. и бр. 36 от 2014 г.).
І. С наредбата са определени:
1. изискванията към продуктите за пожарогасене;
2. редът за оценяване на съответствието на продуктите за пожарогасене с изискванията към тях и начините за удостоверяване на съответствието им с тези изисквания;
3. задълженията на производителите, вносителите и дистрибуторите на продукти
за пожарогасене;
4. редът за осъществяване на контролна дейност на продуктите за пожарогасене.
За продуктите за пожарогасене, които са законово пуснати на пазара в държави членки на Европейския съюз, и в Република Турция или в държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, изискванията на наредбата се прилагат
при спазване разпоредбите на Регламент (ЕО) № 764/2008 на Европейския парламент и на
Съвета от 9 юли 2008 г. относно установяване на процедурите, свързани с прилагането на
някои национални технически правила за продукти, законно предлагани на пазара в други
държави членки, и за отмяна на Решение № 3052/95/ЕО (ОВ, L 218 от 13.08.2008 г.).
Изискванията на наредбата се отнасят за юридическите и физическите лицапроизводители, техни упълномощени представители, вносители и дистрибутори на
продуктите за пожарогасене.
ІІ. Термини и определения.
С § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата е определен смисълът на
следните понятия:
1. "Акредитирана лаборатория" е лаборатория, получила акредитация по реда
на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент и на Съвета от 9 юли 2008 г.
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за определяне на изискванията за акредитация и контрол на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент (ЕИО) № 339/93.
2. "Акредитиран орган за сертификация на системи за управление" е орган,
получил акредитация по реда на Регламент (ЕО) № 765/2008 на Европейския парламент
и на Съвета от 9 юли 2008 г. за определяне на изискванията за акредитация и контрол
на пазара във връзка с предлагането на пазара на продукти и за отмяна на Регламент
(ЕИО) № 339/93.
3. "Производител" е всяко физическо или юридическо лице, което произвежда
продукт за пожарогасене или което възлага проектирането или производството на продукт
за пожарогасене и предлага този продукт на пазара със своето име или търговска марка.
4. "Упълномощен представител" е физическо или юридическо лице, установено на територията на Европейския съюз, което е упълномощено писмено от производителя на продукти за пожарогасене да действа от негово име за изпълнение на задълженията му, свързани с удостоверяване на съответствието на продуктите с изискванията
на наредбата.
5. "Вносител" е всяко физическо или юридическо лице, което внася в Република
България продукт от трета държава (извън Европейския съюз).
6. "Дистрибутор" е всяко физическо или юридическо лице във веригата на доставка, различно от производителя или вносителя, което предоставя на пазара продукт за
пожарогасене.
7. "Пожар клас А" е пожар на твърди материали, главно с органичен произход,
които обикновено изгарят с образуване на жар.
8. "Пожар клас В" е пожар на течности или втечняващи се твърди вещества.
9. "Пожар клас С" е пожар на газове.
10. "Пожар клас D" е пожар на метали.
11. "Продукти за пожарогасене" са пожарогасители (носими и возими), пожарогасителни вещества (пожарогасителни прахове за пожари клас А, B и C и пенообразуватели), противопожарни одеяла и противопожарни одеяла тежък тип.
12. "Пожарогасител" е устройство, съдържащо пожарогасително вещество, което може да бъде изтласкано под въздействието на вътрешно налягане и да бъде насочено към пожара.
13. "Носим пожарогасител" е пожарогасител, който е предназначен да бъде носен
и обслужван на ръка и който в готовност за работа има маса не по-голяма от 20 kg.
14. "Возим пожарогасител" е пожарогасител, предназначен за ръчно придвижване
и обслужване и който има обща маса, по-голяма от 20 kg.
15. "Противопожарно одеяло" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде
използван за гасене на малки пожари чрез покриване.
16. "Противопожарно одеяло тежък тип" е гъвкав листов материал, предназначен да бъде използван за защита от въздействието на топлината и за гасене на пожари
с площ до 0,16 m2 и горене на до 5 l течно гориво.
17. "Пожарогасителен прах" е гасително средство от фино смлени твърди химични вещества, съдържащо един или повече основни компоненти в комбинация с добавки за подобряване на свойствата му.
18. "Пенообразувател" е течност, която, разтворена във вода, образува пенообразуващ разтвор.
19. "Пожарогасителна пяна" е конгломерат от пълни с въздух мехурчета, образувани от пенообразуващия разтвор, използван за гасене на пожари.
20. "Кратност" е отношението на обема пяна към обема на пенообразуващия
разтвор, от който тя е получена.
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21. "Пяна с ниска кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност не е повисока от 20.
22. "Пяна със средна кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е в
диапазона над 20 до 200 включително.
23. "Пяна с висока кратност" е пожарогасителна пяна, чиято кратност е повисока от 200.
24. "Предоставяне на пазара" е всяка доставка на продукт за пожарогасене за
дистрибуция, потребление или използване на пазара на Република България в процеса
на търговска дейност срещу заплащане или безплатно.
***

Наредба № 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за
осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и
защита на населението на Министерството на вътрешните работи
(обн., ДВ, бр. 67 от 1 септември 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 67 от 1 септември 2015 г., е обнародвана Наредба
№ 8121з-1006 от 24 август 2015 г. за реда за осъществяване на пожарогасителната и
спасителната дейност от органите за пожарна безопасност и защита на населението на
Министерството на вътрешните работи, в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник" – 1 септември 2015 г. с изключение на чл. 21, ал. 2, който влиза в сила от
01.08.2017 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 17, ал. 4 във връзка с ал. 2, т. 3 и ал. 5 от
Закона за Министерството на вътрешните работи и с нея се отменя Наредба № Iз-1941
от 2011 г. за осъществяване на пожарогасителната и спасителната дейност от органите
за пожарна безопасност и защита на населението на МВР (ДВ, бр. 62 от 2011 г.). С наредбата е определен редът за осъществяването на пожарогасителната (ПГ) и спасителната дейност (СД) от органите за пожарна безопасност и защита на населението (ПБЗН)
на Министерството на вътрешните работи (МВР).
Пожарогасителната и спасителната дейност се организират и осъществяват от органите за ПБЗН на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението"
(ГДПБЗН), регионалните дирекции "Пожарна безопасност и защита на населението"
(РДПБЗН), секторите "Специализирани оперативни дейности" (СОД) към регионалните дирекции, районните служби "Пожарна безопасност и защита на населението" (РСПБЗН),
участъците за "Пожарна безопасност и защита на населението" (УПБЗН) и звената, създадени по чл. 128 от Закона за Министерството на вътрешните работи (ЗМВР).
ІІ. Термини и определения. С § 1 от допълнителните разпоредби на наредбата е
определен смисълът на следните понятия:
1. "Произшествие" е пожар, бедствие, инцидент или други събития, настъпили
вследствие на умишлени, случайни и неволни субективни или природни и техногенни
фактори, застрашаващи живота и здравето на хора и животни, нанасящо вреда на имущество и околната среда.
2. "Пожар" е неконтролируемо горене, разпространяващо се във времето и пространството, характеризиращо се с отделяне на топлина, придружено с дим и/или пламъци.
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3. "Поддържането на постоянната оперативна готовност" е комплекс от
дейности за осъществяване на непрекъснат сменен режим, провеждане на професионална подготовка и поддържане в изправност и окомплектованост пожарната и спасителната техника, оборудването, средствата за свръзка, сграден фонд и външен район на
териториалното звено от държавните служители, работещи на смени.
4. "Обект" е всяко организационно или икономически обособено образувание
на централните и териториалните органи на изпълнителната власт или на предприятията на юридическите лица и едноличните търговци и сгради на физически лица.
5. "Екип" е съвкупност на държавни служители, окомплектувани с лични предпазни средства, оборудване и специализирана техника, за осъществяване на пожарогасителна и спасителна дейност.
6. "Разузнаване" е дейност за установяване на: главното направление за разпространение на произшествието; наличието на застрашени хора, животни, културни и материални
ценности; начините за спасяване и пътищата за евакуация; направленията и пътищата за въвеждане на силите и средствата.
7. "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашената
зона на безопасно място.
8. "План за пожарогасене" е документ, с който се създава предварителна организация за овладяване на пожар в конкретен обект, по възможно най-тежкия сценарий
за възникване и развитие.
9. "Диспечерски пункт (ДП)" е работно място в РСПБЗН, УПБЗН, сектор СОД
към РДПБЗН и звената по чл. 128 ЗМВР, осигуряващо комуникационна свързаност с
ОЦ на РДПБЗН.
***

Наредба № 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за
изискванията към квалификацията на персонала на
търговци за извършване на дейности по осигуряване на
пожарната безопасност на обекти и/или поддържане
и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност
(обн., ДВ, бр. 75 от 29 септември 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 75 от 29 септември 2015 г., е обнародвана Наредба
№ 8121з-1100 от 9 септември 2015 г. за изискванията към квалификацията на персонала
на търговци за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на
обекти и/или поддържане и обслужване на уреди, системи и съоръжения, свързани с
пожарната безопасност, в сила 3 дни след обнародването й в "Държавен вестник" , т.е.
от 3 октомври 2015 г.
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика, Министерството на вътрешните работи и Министерството на образованието и науката на
основание чл. 129, ал. 7 от Закона за Министерството на вътрешните работи.
С наредбата се определят изискванията към квалификацията на персонала,
който ще ръководи или осъществява дейности по чл. 129, ал. 2 от Закона за Министерството на вътрешните работи, за получаване на разрешение и за извършване на дейности по осигуряване на пожарната безопасност на обекти и/или поддържане и обслужване
на уреди, системи и съоръжения, свързани с пожарната безопасност, от физически и юри-
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дически лица, регистрирани като търговци на територията на държава - членка на Европейския съюз, на държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо
пространство, или на Конфедерация Швейцария.
Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на органите за ПБЗН на
ГДПБЗН - МВР.
***

НАРЕДБА № 1 от 8 септември 2015 г. за условията и
реда за провеждане на обучение чрез работа (дуално
обучение)
(обн., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 70 от 11 септември 2015 г., е обнародвана Наредба
№ 1 от 8 септември 2015 г. за условията и реда за провеждане на обучение чрез работа
(дуално обучение), в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник” - 11 септември 2015 г.
Наредбата е издадена от Министерството на образованието и науката на основание чл. 17а, ал. 5 от Закона за професионалното образование и обучение и е съгласувана с
министъра на труда и социалната политика.
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 един или
няколко работодатели и институция за професионално образование и обучение.
***

НАРЕДБА № 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на
качеството на професионалното образование и
обучение
(обн., ДВ, бр. 70 от 11 септември 2015 г.)
В „Държавен вестник”, брой 70 от 11 септември 2015 г., е обнародвана Наредба
№ 2 от 8 септември 2015 г. за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение, в сила от деня на обнародването й в "Държавен вестник” - 11 септември 2015 г.
Наредбата е издадена на основание чл. 9а, ал. 4 от Закона за професионалното образование и обучение и е съгласувана с министъра на труда и социалната политика, с министъра на икономиката, с министъра на културата, с министъра на младежта и спорта и с
министъра на земеделието и храните. С наредбата са уредени условията и редът за разработване на вътрешна система за осигуряване на качеството на професионалното образование и обучение в институциите по чл. 9, ал. 1 от Закона за професионалното образование и обучение (ЗПОО). Определени са и принципите за осигуряване на качеството, изискванията към институциите по чл. 9, ал. 1 ЗПОО за усъвършенстване на процесите за управление на качеството, както и показателите, условията и редът за измерване на постигнатото качество.
***
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ЗДРАВОСЛОВНИТЕ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД (ЗБУТ) и
СИНДИКАТИТЕ ad hominem (срещу човека)
Практиката ми по ЗБУТ в българското дружество, показа, че устойчивата
промяна в поведението на работниците в рискови условия на работа се постига на
4 нива.
Първо ниво – ИНФОРМАЦИЯ (само 3% от работниците променят своите навици и поведение само с информация). Примери мога да дам безброй, като се започне от
това, че всички знаят значението на работното и униформено облекло, но не всички го
носят редовно, та се стигне до подписа в инструктажната книга, но не всички спазват
това, за което са се подписали, че са инструктирани.
Второ ниво – НАГЛАСА/адаптация, свикване (15% до 20% от хората се адаптират към истинските практики по ЗБУТ, които водят до минимизиране на риска). Все
още малко хора свикват с философията на законодателството по ЗБУТ, че 50% за грижата по здравето и безопасността на работното място се падат на държавата и 50% на
работника.
Трето ниво – УМЕНИЯ (35% до 40% от хората имат уменията по ЗБУТ, необходими им за превенция на риска). Примери също бол - за действия при кризи, пожар,
наводнение, токови удари, оказване на първа долекарска помощ , физическата технология за безопасна работа и др.
Четвърто ниво – СРЕДА (сгради машини и съоръжения, документация, квалификация на персонал, с две думи вътрешно–фирмената среда по ЗБУТ – от 60 до 70%).
Тази практическа статистика винаги съм я давал там, където и днес на всички
работещи се стремя да обясня кои са опасностите и вредносттите, защо и как се проявяват (информация), защо трябва в предприятието всички да се съгласим, че е подобре да се избягват рисковете (нагласи), защо трябва да се научим освен квалификациите да имаме умения при овладяване на кризи, при човешки поражения, култура на
хранене и хигиена, медитация или секс за намаляване на стреса, баланс на труд и почивка (умения) и накрая вече е червената зона по ЗБУТ – а не се движиш по очертаното
транспортно трасе с мотокара, а си направил злополука, а не погледнеш знака над главата си на машината, а си загубил крайник, а не познаваш правилата по ЗБУТ, а си наказан с глоба (СРЕДА).
Най-простото нещо, което се изисква от хората в едно предприятие от работодатели и работници, е че трябва да дават гаранция, че тази система на отговорно поведение по ЗБУТ работи, трябва да има непосредствена, неизбежна и еднаква обратна
връзка за всяко желано или нежелано поведение.
В тази връзка дейността на синдикатите по ЗБУТ в рисковите дружества би
трябвало да е водеща, още повече, че такива права и отговорности са им вменени и по
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несъвършения Кодекс на труда, и по доста манипулирания Закон за здравословни и
безопасни условия на труд.
Дори грозната практика, че в рисковия частен сектор синдикати няма - каквото
правило се доказва в случаите Горни Лом, Иганово, Слънчев ден и мините, е в действие
ad hominem (срещу човека).
А там където има синдикати (само в държавни и общински дружества и организации), то връзката им с редовите членове е само по ведомост за членския внос – тоест
пак ad hominem.
Аргументите на синдикатите срещу ЗБУТ и човека, изложен на риск,
са налице, когато заключенията и мненията на същите тези работници, които те
би трябвало да защитават аргументирано, се отхвърлят само въз основа на някаква негова (на работника) личностна производствена характеристика.
Та нима в смъртните случаи не бе доказано на практика, че самият работник си е
виновен, а не работодателя му или инспекторите от ИТ, които си затварят избирателно
очите.
Затова и синдикалните аргументи по въпроса за ЗБУТ са измамни, тъй като те,
мълчейки или нищо правейки, за да не влизат в конфликт с аргумента на работодателя
(или неговия представител), не дават отговор на въпроса дали тези аргументи сами по
себе си са добри или не.
Качеството на всеки аргумент по ЗБУТ би трябвало да се оценява въз основа на
истинността на предпоставките му и логическата връзка между предпоставки и заключение, а не въз основа на източника на аргумента – в българската практика работодателят, подплатен с аргумента на другите "платени" от него субекти по ЗБУТ – СТМ, инспектори от Д”ИТ”, търговци на ЛПС и СРО, обучители, зависими синдикалисти и
представители на работниците.
А би трябвало именно синдикатите и техните представители - работниците вместо да са винаги потърпевши, те да имат най-верните и точни аргументи по ЗБУТ в
трудово–правните взаимоотношения.
Нещо повече. По хронологията на задължителното налагане на ЗБУТ в производственото дружество, каквото посочих в началото, че се извършва на четри нива,
синдикалните дейци доказват и няколко вида, ad hominem по ЗБУТ.
Към личността (ad personam) - вече го споменах, и към него има стотици примери.
Към обстоятелствата (ad hominem circum stantiae) - има случаи работник със
задна дата се мъчи да докаже вредни фактори на работна среда (създадени от работодателя), и синдикатите „помагат" на работника с аргумента да спечели едни пари,
което си е атака, основана на недостоверност (в болшинството случаи) на източника.
Тази атака е грешна, защото фактът, че работодателят като опонент показва документирано мнение, подкрепено от експерти, не прави аргументацията му по-малко
вярна.
Аd hominem tu guogue (ти също) се отнася пък до твърдения и доказателства, че
субектът по ЗБУТ – работодател, работник, синдикат, СТМ, обучител, търговец на ЛПС
и СРО, сертифициращ орган, държавен инспектор по ЗБУТ, използващ даден аргумент,
е действал или говорил в противоречие със собствените си твърдения.
Например, когато в тристранката синдикатите искаха да докажат произхода на
доходи на работодателите, отговорът на работодателите стана – вие синдикалистите
също. Та в тази връзка колко синдикалисти се намесиха в спорове например между ра-

гр. София, ул. „Триадица” 5А

11

www.nahsw.com

ботодадели и контролни органи не само с цел превенция по ЗБУТ, но и след доказани
тежки злополуки и най-вече тези с летален изход ? Отговорът ми е - нула!
Защото използването на неправилни аргументи и доказателства не отхвърля
верността на твърдението.
Доказвайки отклонението в дейността на синдикатите по ЗБУТ в българското
производствено дружество по четирите нива, по дейността им ad hominem, и най-вече
по липсата на ефективна дейност в частния сектор, съм убеден, че синдикатите трябва
да работят по утвърдени стандарти, оценявани по следните критерии:
1. Колко случаи има за отчитане и признаване на професионален опит на
работника, при зачитане на условия за сходен характер на работата и сходен характер на длъжността или професията?
2. Колко служители са признати в производство със специфичен характер и
организация на труд, съгласно чл. 285 от КТ и ползват безплатна храна и/или добавки
към нея ?
3. Колко работници са признати, че работят при специфични условия и
рискове за живота и здравето им, и получават допълнително трудово възнаграждение
не по-малко от 5 % от основното такова на основание чл. 13, ал. 1, т. 2 от НСОРЗ ?
4. Колко случаи на намалено работно време за бременни след 6-тия месец
има в предприятието ?
5. Получават ли редовно синдикатите в дружеството информация за отчетността и причините за полагане на извънреден труд?
6. Включват ли се синдикални членове и в колко случаи при разследване на
трудови злополуки ?
7. Работодателят консултира ли се със синдикатите по :
- приемане на мерки по ЗБУТ;
- определяне на работещи по осигуряване на първа помощ, борба с пожари и
евакуация на работници;
- планиране и организация на обучения, касаещи ЗБУТ;
- по определянето с писмена заповед на работници и служители, подлежащи на
задължително застраховане за риска "Трудова злополука " на основание чл. 4, ал. 2, от
НЗЗРСРТЗ;
- за проекти за реконструкция, въвеждане на нова техника или технология.
8. Отбелязва ли се в дружеството 28-ми април - Международен ден на загиналите на работните места и пострадалите от трудови злополуки, по ред и начин,
договорен между синдиката и работодателя?
9. Има ли създаден между работодателя и синдикатите - доброволен трудов
арбитраж и какъв е неговия статут?
Илиян Нисторов
сертифициран "Външен одитор на
системи за управление на ЗБУТ"
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НАШЕТО ЕВРОПЕЙСКО НАСТОЯЩЕ

ВТОРО ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА
ПРЕДПРИЯТИЯТА ОТНОСНО
НОВИТЕ И ВЪЗНИКВАЩИТЕ РИСКОВЕ –
ЕSENER-2
(резюме)
Проведеното от EU-OSHA общоевропейско проучване на предприятията
цели по-ефективнa работа по въпросите за подобряване на безопасността и здравето при работа и за доброто състояние на работниците и служителите.
Проучването осигурява съпоставима информация по държави, подходяща за
проектирането и прилагането на нови политики в тази област.

Контекст
Второто Европейско проучване на предприятията относно новите
и възникващите рискове (ЕSENER-2) на Европейската агенция за безопасност
и здраве при работа (ЕU-OSHA) запита „най-добре запознатите“ с проблемите на
здравето и безопасността в предприятията как се управляват рисковете за безопасността и здравето на тяхното работно място, като фокусът е поставен конкретно
върху психосоциалните рискове, т.е. стреса при работа, насилието и тормоза.
През лятото/есента на 2014 г. бяха интервюирани общо 49 320 предприятия — във
всички сектори на дейност (с изключение на частните домакинства (NACE T) и екстериториалните организации (NACE U) и с не по-малко от пет души персонал в обхванатите 36 държави: ЕС-28, както и Албания, Исландия, Черна гора, бившата
югославска република Македония, Сърбия, Турция, Норвегия и Швейцария.
Рамковата директива на ЕС за безопасността и здравето при работа (Директива 89/391/EИО) и нейните конкретни разпоредби предоставят рамката, в която на работниците в Европа да се осигурят високи нива на безопасност и здраве при работа.
Изпълнението на тези разпоредби е различно в отделните държави и на практика
зависи от сектора на дейност, категорията на работниците и размера на предприятията.
Това бе потвърдено от проучването ЕSENER-1, което предостави сравнение на
практиките между държавите и допринесе за по-добро разбиране на това как характеристиките и по-широката околна среда на предприятието въздействат върху управление на
здравето и безопасността в него.
С намерение да доразвие постигнатото и разработено с подкрепата на правителствата и социалните партньори на европейско равнище ЕSENER-2 си поставя за цел да
окаже помощ на работните места в цяла Европа чрез по-добро разбиране на техните
потребности от експертни познания и идентифициране на факторите, които насърчават или пречат на необходимите мерки.
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В ЕSENER са изследвани подробно четири области на безопасността
и здравето при работа (БЗР):
1. Общият подход в предприятието към управлението на БЗР.
2. Какви мерки се вземат в „нововъзникващата“ област на психосоциалните
рискове.
3. Основните стимули и пречки при управлението на БЗР.
4. Как се осъществява на практика участието на работниците
в управлението на БЗР.
В настоящото резюме на доклада е представен преглед на основните констатации
на ЕSENER-2 за всяка от тези четири области.
По-подробни резултати и анализи ще бъдат представени в обзорния доклад, който
ще бъде публикуван по-късно през 2015 г.

Основни констатации
Европейските работни места са в процес на постоянно развитие под въздействието
на промените в икономическите и социалните условия.
1. Някои от тези промени стават видими в ЕSENER-2, според което персоналът
на възраст над 55 години представлява повече от една четвърт от работната сила на
21 % от предприятията в ЕС-28, като най-високите дялове са в Швеция (36 %), Латвия (32 %) и Естония (30 %).
2. Същевременно 13 % от предприятията в ЕС-28 отчитат, че имат персонал, който работи редовно от дома си, като в Нидерландия (26 %) и Дания (24 %) процентите са
най-високи.
3. Заслужава да се отбележи също така, че в 6 % от предприятията на ЕС-28
има работещи, които трудно разбират говоримия език на работното място. Тези
цифри са най-високи в Люксембург и Малта (16 %) и в Швеция (15 %). Тези работни условия изправят пред нови предизвикателства, които изискват действия, осигуряващи високи нива на здраве и безопасност при работа.
4. Констатациите от ЕSENER-2 отразяват продължаващия ръст на сектора на
услугите. Най-често идентифицираните рискови фактори са: работа с трудни клиенти,
ученици, пациенти (58 % от предприятията в ЕС-28), следван от изморителни или болезнени пози (56 %) и повтарящи се движения на ръката или рамото (52 %).
5. Психосоциалните рискове се възприемат като по-голямо предизвикателство
от другите; почти едно от всеки пет предприятия, които отчитат, че им се налага да работят с трудни клиенти или в кратки срокове, посочват също така, че имат недостиг на информация или адекватни инструменти за ефективно справяне с риска.
6. Според ЕSENER-2 76 % от предприятията в ЕС-28 извършват редовно
оценки на риска. Според очакванията, налице е положителна връзка с размера на предприятията, докато по държави стойностите варират от 94 % от предприятията в Италия
и Словения до 37 % в Люксембург.
Според по-голямата част от проучените предприятия в ЕС-28, които извършват
редовно оценки на риска, тези оценки са полезен начин за управление на здравето
и безопасността (90 %) — констатация, която се запазва за различните сектори на дейност и различните размери на предприятията.
Има значителни различия, когато става въпрос за дела на предприятията, в които
оценките на риска се извършват главно от собствения им персонал. Подреждането по
държави се променя значително, като се оглавява от Дания (76 % от предприятията),
Обединеното
кралство (68 %)
и Швеция (66 %).
Най-ниски
са
процентите
в Словения (7 %), Хърватия (9 %) и Испания (11 %).
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Що се отнася до предприятията, които не извършват редовно оценки на риска, основните причини, посочени от тях за това, са, че рискът и опасностите са вече известни (83 % от предприятията) и че няма големи проблеми (80 %).
7. Голямата част от предприятията в ЕС-28 (90 %) отчитат, че имат документ,
в който са обяснени отговорностите и процедурите в областта на здравето
и безопасността, по-специално в по-големите предприятия. Няма значителни разлики по
сектори на дейност, докато по държави най-високи са дяловете в Обединеното кралство,
Словения, Румъния, Полша и Италия (98 % във всяка от тях), в сравнение с Черна гора (50 %), Албания (57 %) и Исландия (58 %).
8. Въпросите на здравето и безопасността се обсъждат редовно от висшето
ръководство в 61 % от предприятията в ЕС-28, като процентът нараства с размера на
предприятията. По държави за това се съобщава по-често в Чешката република (81 %),
Обединеното кралство (79 %) и Румъния (75 %), докато по-ниските проценти са в Черна
гора (25 %), Естония (32 %) и Словения (35 %).
9. Почти три четвърти от проучените предприятия в ЕС-28 (73 %) отчитат, че
осигуряват за своите ръководители на екипи и управленския си персонал обучение
по управление на БЗР в техните екипи, като процентите нарастват с размера на предприятията и за тях се съобщава най-често в предприятията в строителството, управлението
на отпадъците, водоснабдяването и енергоснабдяването (82 %) и в селското стопанство,
горското дело и рибарството (81 %). По държави обучение се предоставя най-често
в Чешката република (94 %), Италия (90 %), Словения и Словакия (84 %), в сравнение
с Исландия (38 %), Люксембург (43 %) и Франция (46 %).
10. Ако преминем към причините, които мотивират предприятията да управляват БЗР, съобразяването с изискванията на закона се посочва като основна причина от 85 % от предприятията в ЕС-28.
Налице е положителна връзка с размера на предприятията, докато по държави
стойностите варират от 68 % от предприятията в Дания до 94 % в Португалия.
В някои държави, по-специално в присъединилите се към Европейския съюз през
2004 г. и в някои от страните кандидатки, стимулът, най-често сочен като основна причина за решаване на въпросите за здравето и безопасността, е запазване на репутацията
на организацията.
• Вторият по важност стимул за действия по въпросите на БЗР е да се отговори на
очакванията на работниците и служителите или техните представители. ЕSENER-2
показва, че повече от четири от всеки пет предприятия, които извършват редовно оценки
на риска в ЕС-28 (81 %), отчитат, че са включвали своя персонал в разработването
и изпълнението на мерки, произтичащи от оценката на риска.
• ЕSENER-2 показва, че нежеланието да се говори открито по тези въпроси изглежда е основната трудност пред справянето с психо-социалните рискове (30 % от предприятията в ЕС-28). За тази, както и за всички останали трудности, се съобщава по-често
с нарастване на размера на предприятията.
• Малко повече от половината от проучените предприятия в ЕС-28 (53 %) отчитат,
че разполагат с достатъчна информация за това как да включват психосоциалните
рискове в оценката на риска. Според очакванията, този дял варира повече по размери
на предприятието, отколкото по сектори, и по-специално по държави, като най-високите
проценти се отчитат в Словения (75 %) и Италия (74 %), в сравнение с Малта (35 %)
и Словакия (40 %).
• При услугите за здраве и безопасност се оказва, че най-често се използват тези
на лекари със специалност по професионални заболявания (68 %), специалисти по здраве
и безопасност (63 %) и специалисти по предотвратяване на трудови злополуки (52 %). По
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отношение на психосоциалните рискове за използване на психолог съобщават само 16 %
от предприятията в ЕС-28.
• Що се отнася до формата на представителство на работниците и служителите,
най-често става въпрос за представител по въпросите на здравето и безопасността: в 58 %
от предприятията в ЕС-28, като процентите са най-високи при предприятията с дейности
в образованието, хуманната медицина и социалната работа (67 %), производството (64 %)
и публичната администрация (59 %). Според очакванията, тези констатации се влияят до
голяма степен от размера на предприятията.
• Ако се разгледат предприятията, които отчитат, че са използвали мерки за предотвратяване на психосоциалните рискове през трите години, предшестващи проучването, според 63 % от предприятията в ЕС-28 работещите са имали роля при разработването
и организирането на такива мерки. Тези констатации варират по държави — от 77 % от
предприятията в Дания и Австрия до 43 % в Словакия. Поради естеството на психосоциалните рискове може да се очаква, че мерките в тази област ще доведат до пряко участие
на работниците и подчертано висока степен на сътрудничество на всички субекти на работното място.

Бележка: факторите на психосоциалните рискове са оцветени в светло сиво.

Таблица 1. Двата най-често отчитани рискови фактора в предприятието, по сектори на
дейност (% от предприятията, ЕС-28).
Сектор на дейност
A: Селско стопанство, горско стопанство и риболов.
B, D, E, F: Строителство,
управление на отпадъците,
водоснабдяване
и енергоснабдяване
C: Производство
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Най-често отчитани рискови фактори
(% от предприятията в сектора в ЕС-28)
Първи
Втори
Риск от трудови злополуки
Риск от трудови злополуки
с машини или ръчни инстру- с МПС по време на рабоменти (78 %)
та (73 %)
Риск от трудови злополуки
Вдигане или преместване на
с машини или ръчни инстру- хора или тежки товари (71 %)
менти (82 %)
Риск от трудови злополуки
с машини или ръчни инструменти (77 %)
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G, H, I, R: Дейности
в търговията, транспорта,
храненето/ настаняването
и отдиха и развлеченията.
J, K, L, M, N, S: Дейности
в ИТ, финансите, недвижимото имущество и други
технически, научни и лични
услуги.
O: Публична администрация

Работа с трудни клиенти,
пациенти, ученици
и пр. (62 %)

Повтарящи се движения на
ръката или рамото (49 %)

Изморителни или болезнени
пози, включително продължително седене (64 %)

Работа с трудни клиенти,
пациенти, ученици и пр. (56
%)

Изморителни или болезнени
пози, включително продължително седене (76 %)
P, Q: Дейности в образоваРабота с трудни клиенти,
нието, хуманната медицина пациенти, ученици и пр. (75
и социалната работа.
%)
Основа: всички предприятия в ЕС-28.

Работа с трудни клиенти,
пациенти, ученици и пр. (68
%)
Изморителни или болезнени
пози, включително продължително седене (61 %)

Управление на БЗР
Безопасността и здравето при работа (БЗР) е междудисциплинарна област, занимаваща се със защита на безопасността, здравето и благосъстоянието на работещите.
Все по-сложните работни процеси и промените в условията на труд, заедно
с породените от това нови или изменени видове опасности, изискват нов
и систематичен подход към безопасността и здравето при работа.
Нужни са решения, които да дават възможност на работещите да спазват принципите за безопасност и здраве на всички оперативни равнища и за всички видове дейност и да ги превръщат в адекватни мерки на рутинна основа.

Рискове за здравето и безопасността
В контекста на социалните промени констатациите от ЕSENER-2 отразяват продължаващия ръст на сектора на услугите.
Най-често идентифицираните рискови фактори (фигура 1) са: работа с трудни
клиенти, ученици, пациенти (58 % от предприятията в ЕС-28), следвани от изморителни
или болезнени пози (56 %) и повтарящи се движения на ръката или рамото (52 %).
Констатациите по сектори на дейност показват някои интересни различия, съгласно очакванията. В таблица 1 са обобщени най-често сочените рискови фактори от
предприятията в сектора - най-рядко соченият рисков фактор във всички сектори
е дискриминацията.
Рискът от трудови злополуки с машини или ръчни инструменти е най-често отчитаният рисков фактор в строителството, управлението на отпадъците, водоснабдяването и енергоснабдяването (82 % от предприятията в сектора в ЕС-28), селското стопанство, горското дело и рибарството (78 %) и производството (77 %).
Работа с трудни клиенти, пациенти, ученици и пр. е най-често срещаният рисков
фактор в дейностите в образованието, хуманната медицина и социалната работа (75 %),
както
ив
търговията,
транспорта,
храненето/
настаняването
и отдиха
и развлеченията (62 %).
Както и в случая с останалите фактори от сферата на психосоциалните рискове,
те се отчитат най-често в предприятията в секторите на публичната администрация
и услугите.
Уморителните или водещите до болки пози, включително продължителното седене, са най-разпространените рискови фактори при дейностите в публичната админис-
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трация (76 %) и ИТ, финансите, недвижимото имущество и други технически, научни
и лични услуги (64 %). Интересно е, че както и в случая с повтарящи се движения на
ръката или рамото, те се отчитат често в предприятията във всички сектори, което потвърждава, че физическите рискови фактори за мускулно-скелетни увреждания (МСС)
са общи при всички дейности.
• Ако разгледаме по рискови фактори сектора на дейност, който е пръв
в класацията по процентен дял на предприятията, отчели неговото присъствие, секторът на селското стопанство, горското дело и рибарството отчита най-високи проценти за пет от разглежданите рискови фактори: горещина, студ или въздушно течение (65 % от предприятията в сектора в ЕС-28), химични или биологични вещества (63 %), повтарящи се движения на ръката или рамото (63 %), дълго или нередовно
работно време (35 %) и посоченият по-горе риск от трудови злополуки с МПС по време
на работа (73 %). Тези резултати подчертават физически натоварващите условия на
труд в този сектор — вж. Таблица 2.
Таблица 2. Рисков фактор и сектор на дейност, в който е най-често
отчитан (% от предприятията, ЕС-28).
Рисков фактор
(% от предприятията в ЕС-28 във всички сектори)
Работа с трудни клиенти, пациенти,
ученици и пр. (58 %)
Изморителни или болезнени пози, вкл.
продължително седене (56 %)
Повтарящи се движения на ръката или
рамото (52 %)
Риск от трудови злополуки с машини
или ръчни инструменти (48 %)
Вдигане или преместване на хора или
тежки товари (47 %)
Риск от трудови злополуки с МПС по
време на работа (46 %)
Кратки срокове(43 %)
Химични или биологични вещества
(38 %)
Повишен риск от подхлъзвания, спъвания и падания (36 %)
Горещина, студ или въздушно течение
(36 %)
Силен шум (30 %)
Дълго или нередовно работно време
(23 %)
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Най-често отчитан сектор
(% от предприятията в ЕС-28 в
сектора)
P, Q: Дейности в образованието, хуманната
медицина и социалната работа.(75 %)
O: Публична администрация (76 %)
A: Селско стопанство, горско стопанство
и риболов(63 %)
B, D, E, F: Строителство, управление на
отпадъците, водоснабдяване
и енергоснабдяване (82 %)
B, D, E, F: Строителство, управление на
отпадъците, водоснабдяване
и енергоснабдяване (71 %)
A: Селско стопанство, горско стопанство
и риболов (73 %)
P, Q: Дейности в образованието, хуманната
медицина и социалната работа(50 %)
A: Селско стопанство, горско стопанство
и риболов (63 %)
B, D, E, F: Строителство, управление на
отпадъците, водоснабдяване
и енергоснабдяване (63 %)
A: Селско стопанство, горско стопанство
и риболов(65 %)
B, D, E, F: Строителство, управление на
отпадъците, водоснабдяване
и енергоснабдяване (61 %)
A: Селско стопанство, горско стопанство
и риболов(35 %)
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Липса на комуникация или сътрудничество в организацията (17 %)
Несигурност на работните места (15 %)

O: Публична администрация (26 %)
O: Публична администрацияP, Q: Дейности в образованието, хуманната медицина
и социалната работа. (19 %)
O: Публична администрация (18 %)

Персоналът няма думата при определяне на темпото им на работа или работните процеси (13 %)
Дискриминация, например дължаща се
на пол, възраст или етническа принадлежност (2 %)

P, Q: Дейности в образованието, хуманната
медицина и социалната работа (4 %)

Основа: всички предприятия в ЕС-28.

•
Строителството,
управлението
на
отпадъците,
водоснабдяването
и енергоснабдяването са начело на класацията за риск от трудови злополуки с машини
или ръчни инструменти (82 %), вдигане или преместване на хора или тежки товари (71 %), повишен риск от подхлъзвания, спъвания и падания (63 %) и силен
шум (61 %).
Дейностите в публичната администрация и образованието, хуманната медицина
и социалната работа водят при останалите седем рискови фактори.

Оценка на риска
Важен въпрос на БЗР, проучен от ЕSENER-2, е това дали работните места се
проверяват редовно за безопасност и здраве като част от оценката на риска, което е в
основата на европейския подход към БЗР, както се определя в Рамковата директива на
ЕС за безопасността и здравето при работа (Директива 89/391 EИО)
В ЕSENER-2 се посочва, че 76 % от предприятията в ЕС-28 извършват редовно
оценки на риска (Абсолютните равнища на оценката на риска, посочени от ЕSENER-2, вероятно са до известна степен надценени. Този вид „грешки на измерването“ е общ за всички
проучвания и в ЕSENER-2 бяха положени максимални усилия тези грешки да бъдат минимални.
Най-важното е, че методологията гарантира, че стойностите могат да се използват за
достоверни сравнения между държавите и за анализ по други променливи, които са основните цели на проучването), като повечето от тях ги документират (92 %). Съгласно очаква-

нията, извършването на оценки на риска се влияе положително от размера на предприятията, като варира от 69 % при микропредприятията с 5 до 9 работници, до 96 % при
тези, в които работят над 250 души.
По държави стойностите варират от 94 % от предприятията в Италия и Словения
до 37 % в Люксембург. По сектори най-високите проценти отговарят на най-опасните,
като производство (85 %), селско стопанство, горско дело и рибарство (84 %)
и строителство, управление на отпадъците, водоснабдяване и енергоснабдяване (83 %).
Интересно е, че както е показано на Фигура 2, има значителни различия, когато
става въпрос за дела на предприятията, в които оценките на риска се извършват главно
от собствения им персонал.
Подреждането по държави се променя значително, като се оглавява от Дания (76 % от предприятията), Обединеното кралство (68 %) и Швеция (66 %).
Най-ниски са процентите в Словения (7 %), Хърватия (9 %) и Испания (11 %).
Както изглежда, има връзка с размера на предприятията, тъй като процентният дял на предприятията, в които оценките на риска се извършват главно от
собствения им персонал, нараства с размера. Това не говори нищо за качеството на

гр. София, ул. „Триадица” 5А

19

www.nahsw.com

тези оценки на риска — в някои страни може да има изискване на закона за възлагане
на услугите за такива задачи в областта на БЗР на външен изпълнител — но по принцип
и като се изхожда от предпоставката, че лицата, контролиращи работата, са
най-подходящи за контрол на рисковете, всички предприятия следва да могат да извършват основна оценка на риска само със собствения си персонал.

Аспектите, включвани най-често в обхвата на оценките на риска на работното
място, са безопасността на машините, оборудването и инсталациите (84 %), следвана от
работните пози, физическото натоварване при работа и повтарящите се движения (75 %).
Интересно е да се отбележи, че от предприятията, извършващи оценки на риска
и отчитащи, че имат персонал, който работи от дома си, само 29 % посочват, че тези
оценки на риска включват работните места у дома, като най-висок е процентът при
предприятията в публичната администрация (40 %). Въпреки че тези констатации представляват само 13 % от общата извадка от проучени предприятия, добре е все пак те да
се имат предвид като индикация за практиките на управление на БЗР с оглед на новите
модели на организация на труда.
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Аналогично, и с фокус върху предприятията, които имат и друг вид работници,
освен пряко наетите, като напр. работници, наети чрез агенции за временна заетост,
подизпълнители и самостоятелно заети лица, 62 % от тези предприятия в ЕС-28, които
извършват оценка на риска, отчитат, че включват въпросните други видове работници
в своите оценки на риска.
Според по-голямата част от проучените предприятия в ЕС-28, които извършват
редовно оценки на риска, тези оценки са полезен начин за управление на здравето
и безопасността (90 %) — констатация, която се запазва за различните сектори на дейност и различните размери на предприятията.
• Що се отнася до предприятията, които не извършват редовно оценки на риска,
основните причини, посочени от тях за това, са, че рискът и опасностите са вече известни (83 % от предприятията) и че няма големи проблеми (80 %). Тези резултати представляват 24 % от проучените предприятия, но въпреки това поставят въпроса: Действително ли тези предприятия, и по-специално най-малките от тях, имат по-малко проблеми, или просто са по-малко осведомени за рисковете на работното място?
• Интересен е фактът, че предприятията в класовете с най-малките размери отчитат по-рядко от тези с по-големи размери, че процедурата е твърде обременителна:
22 % от предприятията с 5 до 9 души персонал, в сравнение с 31 % от тези с над
250 души — Фигура 3.

Общо управление на здравето и безопасността
в предприятието
Документ, обясняващ отговорностите и процедурите относно здравето
и безопасността, се предоставя на персонала в 90 % от предприятията в ЕС-28, като
този процент е по-висок в по-големите предприятия. Няма значителни разлики по сектори на дейност, докато по държави най-високи са дяловете в Обединеното кралство,
Словения, Румъния, Полша и Италия (98 % във всяка от тях), в сравнение с Черна гора (50 %), Албания (57 %) и Исландия (58 %).
Конкретни средства за мерки и оборудване за здраве и безопасност се заделят
всяка година от 41 % от предприятията в ЕС-28, като техният дял нараства с размера на
предприятията. По сектори тази цифра е определено по-голяма при предприятията
в публичната администрация (63 %). Констатациите по държави сочат, че Румъния (66 %), Турция (64 %) и Литва (62 %) отчитат най-високи дялове, в сравнение
с Дания (15 %), Исландия (19 %) и Австрия (23 %).
Участието на ръководството в БЗР е ключов фактор за изпълнението на
мерките за решаване на проблемите с БЗР. От ЕSENER-2 се вижда, че според 61 %
от предприятията в ЕС-28 въпросите за здравето и безопасността се обсъждат редовно
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на най-високо управленско равнище, като процентът расте с размера на предприятията.
По държави за това се съобщава по-често в Чешката република (81 %), Обединеното
кралство (79 %) и Румъния (75 %), докато по-ниските проценти са в Черна гора (25 %),
Естония (32 %) и Словения (35 %).
За ръководителите на екипи и управленския персонал се осигурява обучение по
управление на БЗР в 73 % от предприятията, като процентите нарастват с размера на
предприятията и се отчитат най-често в предприятия от сектори като строителството,
управлението на отпадъци, водоснабдяването и енергоснабдяването (82 %), както
и селското стопанство, горското дело и рибарството (81 %). По държави обучение се предоставя
най-често
в Чешката
република (94 %),
Италия (90 %),
Словения
и Словакия (84 %), в сравнение с Исландия (38 %), Люксембург (43 %) и Франция (46 %).
При услугите за здраве и безопасност се оказва, че най-често се използват тези
на лекари със специалност по професионални заболявания (68 %), специалисти по
здраве и безопасност (63 %) и специалисти по предотвратяване на трудови злополуки (52 %). Що се отнася до психосоциалните рискове, за използване на психолог съобщават само 16 % от предприятията в ЕС-28 (фигура 4). Интересно е все пак, че има значителни различия по държави: във Финландия и Швеция около 60 % от предприятията
отчитат, че използват психолог, от организацията, или по договор отвън.
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• В рамките на ЕSENER-2 на предприятията бяха зададени въпроси относно
мерки за насърчаване на здравето на персонала. Най-често посочваната от тях мярка
(35 % от предприятията в ЕС-28) е повишаване на осведомеността относно предотвратяване на пристрастяването (пушене, алкохол, наркотици), следвана от повишаване на
осведомеността относно храненето (29 %) и насърчаване на спортните дейности извън
работно време (28 %). По сектори мерките за насърчаване на здравето се отчитат
по-често от предприятията с дейности в образованието, хуманната медицина
и социалната работа. По държави най-високите проценти отговарят на предприятията
във Финландия, която е първа по повишаване на осведомеността относно предотвратяване на пристрастяването (59 % от предприятията) и втора за другите три мерки, като
особено висок дял от предприятията (78 %) съобщават за насърчаване на спортните
дейности извън работно време (80 % в Швеция).
• По-горе бе посочено, че рисковите фактори, водещи до МСС, се отчитат по
равно от предприятията във всички сектори на дейност. Когато става въпрос за превантивни мерки, ЕSENER-2 разкрива, че 85 % от предприятията, които отчитат наличие на
рискове от вдигане или преместване на хора или тежки товари, са въвели оборудване,
което да помага при тези дейности или при друг тежък физически труд. Този процент
расте с размера на предприятията и се отчита най-често, съгласно очакванията,
в секторите, характеризиращи се с по-голямо физическо натоварване при работа, като
производство (96 %),
селско
стопанство,
горско
дело
и рибарство (93 %)
и строителство, управление на отпадъците, водоснабдяване и електроснабдяване
(92 %). По държави цифрите са най-високи във Финландия (94 %), Черна гора (93 %)
и Исландия (90 %), в сравнение със Словакия (71 %), Хърватия (72 %) и Гърция (73 %).
• Втората най-често отчитана мярка за предотвратяване на МСС
е предоставянето на ергономично оборудване (73 %), което също нараства с размера на
предприятията и е най-разпространено при дейностите в ИТ, финансите, недвижимото
имущество и други технически, научни и лични услуги (82 %) и публичната администрация (82 %). Тази мярка се прилага най-често в предприятията в Швеция (84 %)
и Дания (83 %), в сравнение със Словакия, Литва и България (51 % и в трите държави).

Психосоциалните рискове и тяхното управление
Значителните промени, извършвани в сферата на труда, водят до нововъзникващи психосоциални рискове. Тези рискове, които са свързани с начина, по който работата се проектира, организира и управлява, както и с икономическия и социалния контекст на труда, водят до повишени нива на стрес и могат да причинят тежко увреждане
на психичното и физическото здраве.
Както е посочено по-горе, работата с трудни клиенти, пациенти, ученици
и пр. (58 %) и кратките срокове (43 %) са двата най-често отчитани психосоциални рискови фактора при предприятията в ЕС-28. Тези рискови фактори имат сходен секторен
профил, тъй като са най-разпространени при предприятията с дейности
в образованието, хуманната медицина и социалната работа, както и в публичната администрация, докато най-ниските им дялове се отнасят към селското стопанство, горското
дело и рибарството, както и към производството. И двата рискови фактора нарастват
с размера на предприятията, по-специално с кратките срокове.
Работата с трудни клиенти, пациенти, ученици и пр. се отчита по-често като
рисков фактор от предприятията в Черна гора (78 %), Франция и Естония (70 %),
в сравнение с Турция (28 %), Италия (37 %) и Литва (39 %).
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Когато става въпрос за кратки срокове, се очертава група държави, което
най-често се вижда при предприятията в северните страни и поради значителната разлика с останалите: Швеция и Финландия (74 %) са следвани отблизо от Дания (73 %),
Норвегия
и Исландия (71 %).
Следващата
държава
в това
класиране
е Нидерландия (62 %). Най-ниските дялове отново отговарят на Турция (15 %), Литва (16 %) и Италия (21 %).

Управление на психосоциалните рискове
Управлението на психосоциалните рискови фактори се възприема като
по-голямо предизвикателство от това на другите; почти едно от всеки пет предприятия,
които отчитат, че им се налага да се работи с трудни клиенти или в кратки срокове, посочват, че имат недостиг на информация или адекватни инструменти за ефективно
справяне с риска.
От ЕSENER-2 по сектори следва, че най-високите проценти на предприятията,
отчитащи, че имат недостиг на информация или инструменти за ефективно управление
на риска, се отбелязват в публичната администрация, следвана от дейностите във финансите, недвижимото имущество и други технически, научни и лични услуги, от една
страна, и тези в образованието, хуманната медицина и социалната работа, от друга.
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Въз основа на тези данни в ЕSENER-2 са проучени начините, по които предприятията управляват психосоциалните рискове, чрез задаване на въпроси относно:
а) планове за действие и процедури за борба със стреса, нагрубяването или тормоза и със случаите на заплахи, злоупотреби или нападения,
б) конкретни мерки, предприети през последните три години.
Приблизително 33 % от предприятията с повече от 20 души персонал в ЕС-28
отчитат, че имат план за действие за предотвратяване на свързания с работата стрес
(фигура 5), като този дял нараства с размера на предприятията и е определено по-голям
при дейностите в образованието, хуманната медицина и социалната работа. Има големи
различия по държави, като най-високите проценти са установени в Обединеното кралство (57 %), Румъния (52 %), Швеция и Дания (51 %), в сравнение с Чешката република (8 %), Хърватия и Естония (9 %).
По-специално при предприятията, които отчитат работа с трудни клиенти, пациенти или ученици, 55 % от тези с не по-малко от 20 души персонал съобщават, че имат
въведена процедура за справяне с този вид риск (средно за ЕС-28). Този дял нараства на
72 % при предприятията с дейности в образованието, хуманната медицина и социалната
работа. По държави най-високите дялове са в Обединеното кралство (91 %), Швеция
и Ирландия (80 %),
докато
най-малките
са
установени
в Унгария (21 %)
и България (29 %).
Що се отнася до мерките, реорганизацията на работата с оглед намаляване на
натоварването и напрежението, свързани с работата (38 %), и поверителните консултации за работещите (36 %) са двете най-често посочвани в ЕС-28. Както се вижда от Фигура 6, процентите се повишават с нарастване на размера на предприятията. По държави за тези мерки се съобщава, както изглежда, по-често от северните страни, но няма
ясен модел, докато по сектори предприятията с дейности в образованието, хуманната
медицина и социалната работа определено отчитат най-високи дялове.
Малко повече от половината от проучените предприятия в ЕС-28 (53 %) отчитат,
че разполагат с достатъчна информация за това как да включват психосоциалните рискове в оценката на риска. Според очакванията, този дял варира повече по размери на
предприятията, отколкото по сектори, и по-специално по държави, като най-високите
проценти се отчитат в Словения (75 %) и Италия (74 %), в сравнение с Малта (35 %)
и Словакия (40 %).
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Стимули и пречки
Факторите, които мотивират предприятията да работят за управление на БЗР
и психосоциалните рискове, или причините за неуспех в това отношение, са разнообразни, като например съблюдаване на законите и разпоредбите, рационалност, разбиране на ползите или разходите за бизнеса, ориентиране към ценности и норми и пр.
Има обаче някои преобладаващи фактори, като степен на осведоменост
и подреждане по приоритети, ангажираност на ръководството и активност на персонала, които са важни стимули за управление на БЗР и психосоциалните рискове.

Стимули
Що се отнася до причините, които мотивират предприятията да управляват БЗР,
съобразяването с изискванията на закона се посочва като основна причина от 85 % от
предприятията в ЕС-28.
Налице е слаба, положителна връзка с размера на предприятията, докато по сектори няма съществени различия.
По държави процентите варират от 68 % от предприятията в Дания (извън ЕС-28
Черна гора отчита най-малък дял: 57 %) до 94 % в Португалия — Таблица 3.
Таблица 3. Причини за решаване на въпросите за здравето и безопасността
в предприятията (% от предприятията, отчитащи „основна причина“, ЕС-28).
Причини (%, средно за ЕС28)

Държава
Висок
Португалия (94 %) Естония
(92 %) Норвегия (92 %)

Нисък
Черна гора (57 %)Исландия (65
%)Дания (68 %)

Да се отговори на очакванията на работниците
и служителите или техните
представители (79 %)
Избягване на глоби от инспектората по труда (78 %)

Италия (93 %) Естония (91 %)
Норвегия (90 %)

Полша (48 %) Словакия (53 %)
Чешка Република (53 %)

Италия (96 %) Португалия (93
%) България (91 %)

Швейцария (57 %) Исландия
(57 %) Черна гора (60 %)

Запазване на репутацията на
организацията (77 %)

Естония (93 %) Кипър (92 %)
Италия (92 %)

Полша (39 %) Франция (61 %)
Дания (68 %)

Запазване или повишаване на
производителността (64 %)

Португалия (88 %) Турция (86
%) Кипър (86 %)

Полша (30 %) Франция (41 %)
Унгария (51 %)

Изпълнение на изискванията
на закона (85 %)

Основа: всички предприятия в ЕС-28.

Вторият по важност стимул за действия по въпросите на БЗР е да се отговори на
очакванията на работниците и служителите или техните представители (79 %), които са
най-големи при предприятията с дейности в образованието, хуманната медицина
и социалната работа. Не се отбелязват съществени различия по размери.
В някои държави, по-специално в присъединилите се към Европейския съюз
през 2004 г. и в някои от страните кандидатки, стимулът, най-често сочен като основна
причина за решаване на въпросите за здравето и безопасността, е запазване на репутацията на организацията.
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Пречки
Констатациите относно основните трудности при решаване на въпросите за
здравето и безопасността показват, че най-често отчитаната пречка като „голяма
трудност“ е сложността на изискванията на закона (40 % от предприятията в ЕС-28),
следвана от прекомерната документация (29 %).
И двете се посочват по-често от предприятията в производството, публичната
администрация и строителството, управлението на отпадъците, водоснабдяването
и енергоснабдяването, а когато става въпрос за размера, изглежда, че най-малките
предприятия ги отчитат по-често от по-големите.
По държави най-малките проценти са установени в Сърбия (9 %), Черна гора (11 %), Словения (14 %) и Литва (14 %), докато най-големите са в Италия (67 %),
Турция (60 %) и Гърция (54 %). Интересно е да се отбележи, че в северните страни (Дания, Финландия, Норвегия и Швеция) недостигът на време или персонал създава
очевидно големи трудности при решаване на въпросите със здравето и безопасността.
Недостигът на пари, вместо това, се отчита най-често като основна трудност от предприятията в Литва, Латвия, Черна гора, Малта, Румъния, Сърбия, Словения, Словакия,
България и Кипър.
• Както беше показано вече, някои от психосоциалните рискови фактори присъстват в значителен дял от предприятията в ЕС-28, а именно работата с трудни пациенти,
клиенти и ученици и кратките срокове. Посочено беше също, че психосоциалните рискови фактори са очевидно по-трудни за управление, както се вижда от недостига на
информация или на адекватни превантивни инструменти за ефективно справяне с тях.
• Като изтъква тези резултати, ЕSENER-2 посочва, че нежеланието да се говори
открито по тези въпроси е основната трудност при борбата с психосоциалните рискове (30 % от предприятията в ЕС-28), което, както и всички останали трудности, се отчита по-често с нарастване на размера на предприятията (фигура 7).

• Констатациите по сектори показват, че предприятията в публичната администрация отчитат тази трудност най-често (38 %), докато по държави най-високите проценти са констатирани във Финландия (44 %), Ирландия (40 %) и Франция (36 %),
в сравнение с бившата югославска република Македония, Словения (15 %)
и Унгария (17 %).
Това е най-често посочваната трудност при борбата с психосоциалните рискове
в 20 държави.
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• Втората по важност пречка е недостатъчната осведоменост на персонала (26 %), която всъщност е втората по честота трудност, отчетена от предприятията
в Естония, Испания, Хърватия, Унгария, Малта, Нидерландия, Португалия, Румъния,
Сърбия, Швеция и Турция.
За недостатъчна осведоменост на персонала се съобщава по-често с нарастване
на размера на предприятията, а по сектори най-високите проценти са установени
в производството (32 %).

Участие на работниците и служителите
ESENER прави разграничение между неформално участие (в смисъл на пряко
участие на работниците и служителите) и формално участие на работниците
и служителите чрез представителство на съвети на работниците и на низови синдикални организации. Това разграничение е уместно, тъй като двата вида се различават по отношение на обхвата на участието и степента, до която то бива регулирано.
Неформално или „пряко“ участие може да има във всички видове предприятия, независимо от размера или сектора. За разлика от това, формалното или институционално участие изисква създаването на формални органи в съответствие
с националните законови рамки и социални традиции; логично е, че това е тясно
свързано с размера на предприятията.
Комбинация от високи нива на формално и неформално участие (в смисъл на
социален диалог) е показателна за добро качество на работата, включително и качество
на управлението на БЗР като цяло, и по-конкретно на психосоциалния риск.

Консултации
Ако се разгледат предприятията, които отчитат, че са използвали мерки за предотвратяване на психосоциалните рискове през трите години, предшестващи проучването, според 63 % от предприятията в ЕС-28 работещите са имали роля при разработването и организирането на такива мерки. Тези констатации варират по държави — от
77 % от предприятията в Дания и Австрия до 43 % в Словакия.
• Поради естеството на психосоциалните рискове може да се очаква, че мерките
в тази област ще доведат до пряко участие на работниците и подчертано висока степен
на сътрудничество от всички субекти на работното място.
• Въз основа на тези данни ЕSENER-2 показва, че според 81 % от предприятията
в ЕС-28 персоналът участва в разработването на мерки, произтичащи от оценката на риска, без значителни различия между отделните сектори. Прави впечатление, че констатациите по размери показват слабо намаляващ дял на предприятията, включващи персонала в разработването на мерки, произтичащи от оценката на риска, от 84 % в тези с 5 до
9 души персонал до 77 % в предприятията с повече от 250 души.
• От ЕSENER-2 става ясно, че въпросите на здравето и безопасността се обсъждат „редовно“ между представители на персонала и ръководството в 56 % от предприятията в ЕС-28, в които има някакъв вид представителство на работниците
и служителите. Този дял нараства значително с размера. От друга страна, в най-малките
предприятия се наблюдава по-нестандартно реагиране, като 41 % от тях съобщават, че
такива обсъждания стават „само при възникване на конкретни проблеми“ — процент,
който намалява с размера на предприятията — вж. Фигура 8.
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• Когато се провеждат такива срещи, 70 % от предприятията в ЕС-28 отчитат, че
разногласия по въпросите на БЗР не възникват „почти никога“. Има ясна тенденция на
спад с нарастване на размера на предприятията, което ще рече, че колкото е по-голям
размерът, толкова по-вероятно да се отчетат някакви разногласия.
• Основните области на разногласия са свързани с мерките, които трябва да се
вземат (56 %), и инвестициите в оборудване (45 %). Тези констатации са доста постоянни по сектори на дейност и размери на предприятията.

Формално представителство на работниците и служителите
Що се отнася до формалното представителство на работниците и служителите, работнически съвет има в 25 % от предприятията в ЕС-28, докато за синдикален представител
съобщават 15 % от предприятията. Както е показано на фигура 9, формалното участие на
работниците и служителите видимо нараства с увеличаване на размера на предприятията.
По сектори на дейност, предприятията с дейности в публичната администрация
и образованието, хуманната медицина и социалната работа отчитат най-високи дялове
както на работнически съвети, така и на синдикални организации.
Северните страни отчитат най-високите проценти на синдикални организации:
Норвегия (71 %), Исландия (55 %) и Швеция (54 %), в сравнение с Албания (6 %)
и Естония (7 %). Що се отнася до работническите съвети, най-високите цифри са
в Люксембург (41 %), Франция (39 %) и Словакия, а най-ниските са установени
в Исландия (4 %), Чешката република, Сърбия и Португалия (5 %).
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Формално представителство по БЗР
Що се отнася до формалното представителство по БЗР (фигура 10), ESENER-2 се
заинтересува от наличието на представител по здравето и безопасността и на комисия
по здравето и безопасността.
Най-често става въпрос за представител по въпросите на здравето
и безопасността: в 58 % от предприятията в ЕС-28, като процентите са най-високи при
предприятията с дейности в образованието, хуманната медицина и социалната работа (67 %), производството (64 %) и публичната администрация (59 %).
За комисия по здравето и безопасността съобщават 21 % от предприятията в ЕС-28,
като по сектори такива комисии отново са най-често срещани в предприятията с дейности
в публичната администрация (36 %) и образованието, хуманната медицина и социалната
работа (30 %). Съгласно очакванията, тези констатации зависят до голяма степен от размера на предприятията, по-специално в случая с комисията по здраве и безопасност, чиято
честота нараства значително с размера на предприятията.
По държави представителите по здравето и безопасността са най-разпространени
в Италия (87 %), Румъния и Литва (78 %), докато най-ниските проценти са установени
в Черна гора (17 %), Гърция (17 %) и Албания (20 %) Що се отнася до комисиите по
здраве и безопасност, най-високите проценти са в Дания (50 %), България (44 %)
и Турция (40 %), в сравнение с Латвия (2 %), бившата югославска република Македония (3 %) и Унгария (3 %).
И накрая, 80 % от предприятията в ЕС-28 с действащ представител по здравето
и безопасността съобщават, че са им осигурили обучение през работно време с оглед да
им помогнат да изпълняват задълженията си. Данните по сектори не показват прекомерни различия, но има по-добре очертана тенденция по размери, тъй като процентите
нарастват с размера на предприятията. Има някои различия по държави, като
най-високите проценти са отчетени в Словакия (94 %), Естония (92 %) и Чешката република (89 %), в сравнение с Албания (43 %), Черна гора (53 %) и Унгария (64 %).
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Методология на проучването
През лятото и ранната есен на 2014 г. бяха проведени интервюта в предприятия
с пет или повече души персонал — както частни, така и публични организации — от
всички сектори на икономическа активност с изключение на частните домакинства
(NACE T) и екстериториалните организации (NACE U).
Обхванати бяха 36 държави: всичките 28 държави — членки на ЕС, шест страни
кандидатки (Албания, Исландия, Черна гора, бившата югославска република Македония, Сърбия и Турция) и две държави от ЕАСТ (Норвегия и Швейцария).
Проучени бяха общо 49 320 предприятия, като респондентът беше „лицето, което е най-добре запознато с въпросите на здравето и безопасността в предприятието“. По
държави извадките бяха от 450 в Малта до 4 250 в Обединеното кралство (вж. размерите на националните извадки на: http://www.esener.eu).
Националните референтни извадки бяха подпомогнати (финансирани от съответните национални органи) в три държави: Словения, Испания и Обединеното кралство.
• Данните бяха събрани чрез компютризирани телефонни интервюта (САТI).
• Полевите проучвания бяха извършени от TNS Deutschland GmbH и мрежата на
фирмата в центрове за полеви проучвания във всяка държава.
• Извадките бяха изготвени по непропорционален формат, който след това беше
преработен чрез корекционни коефициенти.
• Бяха положени усилия да се създадат извадки, с които да се осигури необходимото качество и да се гарантира възможността за сравнение между страните.
• Въпросникът беше разработен от екип от специалисти по изготвяне на формати
на проучвания и по БЗР (по-конкретно психосоциалните рискове), съвместно със служители на EU-OSHA.
• По-подробна информация относно методологията на ESENER можете да намерите на: http://www.esener.eu.
Допълнителна информация
Докладът с началните резултати бе публикуван през февруари 2015 г. и може да се
намери на: https://osha.europa.eu/en/publications/reports/esener-ii-first-findings.pdf/view
По-подробни резултати и анализи ще могат да се намерят на адрес
http://www.esener.eu, а по-късно през 2015 г. наборът от данни на ESENER ще бъде достъпен чрез архива на данни на Обединеното кралство (UKDA) към Университета на Есекс на
http://ukdataservice.ac.uk/about-us.aspx.
През 2015—2016 г. ще се извършат допълнителни анализи, които ще бъдат публикувани през 2017 г.

***
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НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА

Започна преработването на ISO 31000
„Управление на риска”
Намаляването, предвиждането и справянето с риска са дейности, които са
неотмeнна част от ежедневието на организациите, интегрирали управлението на риска в
своята бизнес стратегия.
Ето защо те често прибягват до стандарта ISO 31000 за управление на риска в
търсене на помощ при изпълнение на тази задача.
Стандартите на ISO се преработват на всеки пет години. Международният стандарт ISO 31000 и допълващото го Ръководство 73, което определя терминологията в
областта на управлението на риска, не правят изключение.
Председателят на техническия комитет на ISO за управление на риска
(ISO/TC 262 Risk Management) Кевин Найт в интервю за ISO очерта основните
моменти в процеса на преработване на ISO 31000.
Ето и въпросите, на които той дава отговори:
В момента проектите на стандарта и ръководството за управление на
риска: ISO/CD 31000 „Управление на риска. Принципи и указания” и ISO/CD Guide
73 „Терминологичен речник” са в процес на преработване. Какво налага тяхното
преразглеждане?
С течение на времето специалисти по управление на риска обърнаха внимание
на необходимостта от частично преработване на стандарта ISO 31000:2009, за да може
той да продължи да бъде ефективно прилаган и в бъдеще.
Същевременно това наложи преразглеждане и на Ръководството на ISO – Guide
73:2009 с оглед на възможни промени в термините и определенията, използвани в ISO
31000, и включването на нови термини и определения, които биха улеснили ползвателя
при управление на собствената документация.
Да разбираме ли, че е важно двата документа да бъдат преработени по едно
и също време?
Да, точно така. Всички термини и определения в ISO 31000 се съдържат в Ръководство 73, така че всяка промяна на термин и определение, съдържащи се в стандарта,
трябва да бъде отразена и в Ръководството, за да може като краен резултат да имаме
два напълно идентични документа по отношение на терминология.
Кои са основните моменти в преработването на документите? Какви промени ще претърпят по отношение на съдържание и терминология?
За мнозина този частичен преглед е възможност за извършване на по-значими
промени, свързани с потребностите на големите предприятия и правителствени институции от документ, разписващ изисквания на едно по-високо равнище на изпълнение
при управление на риска. На срещата в Париж през март работната група трябваше да
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разгледа общо 656 коментара, които потвърдиха необходимостта от създаването на нов
документ от по-високо ниво. За създаването на такъв документ ще е необходим цялостен преглед по отношение на техническото съдържание на темата и изготвянето на
проектна спецификация, която да очертае допълнителните аспекти, които да бъдат разгледани и отразени въз основа на коментарите, обсъждани в Париж.
Разбира се, проектната спецификация ще бъде предоставена за одобрение на
членовете на ISO, участващи в работата на ISO/TC 262.
Първите издания на ISO 31000 и ISO Guide 73 бяха публикувани през 2009 г.
Какви бяха отзивите на ползвателите относно приложимостта на тези документи и взета ли е под внимание тази информация при преработването на документите?
Повече от 50 национални органи за стандартизация са въвели ISO 31000 като
национален стандарт или това е повече от 70% от населението на света. Множество
организации на Обединените нации и национални правителства приеха стандарта като
основа за разработването на техни вътрешни стандарти и политики, свързани с риска,
особено в области като намаляване на риска от бедствия и управление на риска при
бедствия и инциденти. Широкото прилагане на ISO 31000:2009 постави редица въпроси
от различно естество, което накара националните органи за стандартизация и Международната организация за стандартизация (ISO) да търсят разясняване на определени
точки от стандарта.
Тези въпроси заедно с информацията, получена от националните огледални комитети, още веднъж потвърдиха необходимостта от по-голяма яснота в някои области
на стандарта.
Необходимостта от ново издание на стандарта бе изразено и от специалистите
по управление на риска, особено от представителите на страните от G20, които апелираха за създаването на документ, който да отразява начина на управление на риска в
големите мултинационални организации и правителствени институции, и който да даде
възможност за инкорпорирането на управлението на риска в системите за управление
на организациите.
По своята същност стандартът ISO 31000 е документ, съдържащ общи указания,
който се оказа изключително полезен и за развиващите се страни, и малките и средните
предприятия. И въпреки това би било добре съществуващите вече указания, съдържащи
се в приложение А на ISO 31000:2009, да бъдат по-пълно и последователно доразвити,
така че да подпомогнат организациите в тяхното прогресивно развитие и именно това
се опитваме на направим в работната група.
Кои са следващите по-важни стъпки в процеса на преработване на документа?
Всичко зависи от резултата от работата на ISO/TC 262/WG2, която след срещата
в Париж работи върху подготовката на препоръка за развитие на процеса, която трябва
да бъде представена на ISO/TC 262. Съществуват две възможности:
• Работната група (ISO/TC 262/WG 2) финализира частичния преглед на ISO
31000:2009 като окончателен проект за обществено допитване (DIS) и разпраща проекта за
гласуване, след което започва цялостен преглед и задълбочено проучване на техническото
съдържание на темата с цел разработване на проектна спецификация, която да бъде регистрирана като предложение за нова работна тема за създаване на стандарт, определящ изискванията за управление на риска на едно по-високо равнище на изпълнение.
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• Работната група (ISO/TC 262/WG 2) може да поиска от техническия комитет
спиране на процедурата за „частично” преработване на стандарта и преминаване директно въз основа на получените резултати до този момент към цялостно „техническо”
преработване на стандарта. В този случай проектната спецификация, очертаваща основните аспекти, които трябва да бъдат разгледани и отразени, трябва да бъде готова.
Работната група има за задача да представи проектната спецификация до края на юни
2015 г. за коментари, след което тя ще бъде подложена на гласуване от членовете на
комитета заедно с проекта на ISO/CD 31000.
Кога да очакваме публикуването на стандарта?
Това много зависи коя от двете възможностите за преработване ще бъде избрана. В
първия случай можем да очакваме публикуването на преработената версия към средата на
2016 г. Ако комитетът се спре на втората възможност, надявам се стандартът да бъде публикуван до края на 2017 г.
***

Нов технически комитет за
съоръжения с повишена опасност в България
Българският институт за стандартизация има нов технически орган БИС/ТК 104
„Проектен комитет. Технически надзор на съоръжения с повишена опасност“,
който бе официално учреден на 7 април 2015 г.
Той ще разработва стандарти, определящи изисквания, правила и процедури за
организацията и осъществяването на техническия надзор на съоръжения с повишена
опасност (СПО), изисквания по отношение на квалификацията на персонала, използваните материално-технически условия и средства.
Стандартите ще включват изисквания за създаване и поддържане от фирмите,
извършващи технически надзор на СПО, на система за управление на качеството, която
да осигурява ефикасното изпълнение на поставените изисквания. Стандартите ще бъдат
разработени така, че да са подходящи за сертификация.
Целта е да се разработи група от национални стандарти, включващи изисквания
за осъществяването на дейностите по техническия надзор на следните съоръжения:
• парни и водогрейни котли
• съдове, работещи под налягане
• тръбопроводи за водна пара и гореща вода
• преносни и разпределителни газопроводи, газови съоръжения и инсталации
и уреди за природен газ
• газови съоръжения, тръбопроводи, инсталации и газови уреди за втечнени
въглеводородни газове
• ацетиленови уредби
• нефтопроводи и нефтопродуктопроводи
• повдигателни съоръжения
• асансьори
• въжени линии и ски влекове.
Предложението за разработване на тези стандарти е на Държавната агенция за
метрологичен и технически надзор (ДАМТН), като целта е да се въведе ред в надзора на
съоръженията с повишена опасност. Предложението е продиктувано от извършващите се
в момента законодателни промени в Закона за техническите изисквания и съответните
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наредби, в чийто обхват попада надзорът на съоръженията с повишена опасност. Законодателството трябва да се промени, за да се премахнат ограниченията и пречките за осъществяване на ефективен надзор на СПО и да се намали административната тежест при
упражняването му. Стандартизирането се налага и заради липсата на достатъчно административен капацитет за извършване на дейности, които биха могли да бъдат възложени
на акредитирани лица, които да извършват сертификация по специализирани стандарти.
Предложението на ДАМТН беше проучено от работна група от БИС за съответствие с изискванията на Правилата за работа по националната стандартизация. Анализът на БИС сочи, че сега няма действащи национални стандарти в тази област. Обектът
на стандартизация обаче е твърде широк, тъй като обхваща много и различни надзорни
съоръжения, и темите не биха могли да бъдат насочени само към един технически комитет.
Затова БИС реши да се създаде нов технически комитет, който да организира разработването на група от национални стандарти със следните работни заглавия:
• „Общи изисквания към лицата/организациите за технически надзор на съоръжения с повишена опасност”
• „Специфични изисквания за дейностите по осъществяване на технически
надзор на съоръжения с повишена опасност” (с подчасти за отделните СПО или
групи СПО).
Новият технически комитет ще координира работата по разработването на стандартите с работните органи по промяна на законодателството в тази област, за да се
избегнат конфликти с нормативните актове.
Ще координира също и работата по разработването на стандартите с БИС/ТК 8
„Газови уреди, газови бутилки и арматура за газови уреди. Битови уреди на твърдо и
течно гориво”, БИС/ТК 31 „Кранове и телфери”, БИС/ТК 34 „Управление на качеството
и оценяване на съответствието”, БИС/ТК 60 „Газова инфраструктура” и БИС/ТК 66
„Асансьори и специална подемно-транспортна техника”.
За председател на БИС/ТК 104 единодушно беше избран Димитър Гюров от
ДАМТН, началник на регионален отдел „Инспекция за държавен технически надзор” –
Западна България.
В края на май се проведе първото работно заседание на новия комитет. Предложи се за основа на разработваните от БИС/ТК 104 стандарти като структура и позоваване да бъде използван БДС EN ISO/IEC 17020:2012 Оценяване на съответствието.
Изисквания за дейността на различни видове органи, извършващи контрол
(ISO/IEC 17020:2012).
За информация могат да се използват аналогични стандарти, разработвани в Чехия, Унгария и Испания.
Стандартите ще се разработват на обща електронна платформа, която ще бъде
организирана и поддържана от Георги Тренков, ръководител на целевата работна
група.

***
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