


Резюме — Годишен доклад за 2017 г. 
 

 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа – EU-OSHA 1 

 
 
 

Europe Direct е услуга, предназначена да Ви помогне да намерите 
отговори на въпросите, които си задавате за Европейския съюз. 

 

Единен безплатен номер (*): 

00 800 6 7 8 9 10 11 
(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията 

от мрежата на някои оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат 

таксувани). 
 

 

 

Допълнителна информация за Европейския съюз можете да намерите в интернет  

(http://europa.eu). 

 

Люксембург: Служба за публикации на Европейския съюз,  2018 г. 

 

ISBN 978-92-9496-872-2 

ISSN 1977-2602 

doi: 10.2802/00103 

Каталожен номер: TE-AF-18-001-BG-N 

 

© Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, 2018 г. 

Възпроизвеждането е разрешено при посочване на източника. 

Снимки  

Заглавна страница: © European Communities, 1996 Source EC - Audiovisual Service,  
© Rawpixel Ltd, © Milorad Drca, © SHUTTERSTOCK/ Willyam Bradberry 

Преводът е предоставен от Центъра за преводи (Люксембург), въз основа на английският оригинал на 
текста 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
http://europa.eu/
javascript:metasearch('by_line','Matej%20Kastelic')
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam


Резюме — Годишен доклад за 2017 г. 
 

 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа – EU-OSHA 2 

 

2017 година беше важна за Европейската агенция за безопасност и здраве при 
работа (EU-OSHA) и за Европейския съюз (ЕС). През годината, когато 
отбелязахме 60-ата годишнина на Римските договори, председателят на 
Европейската комисия Жан-Клод Юнкер обяви Европейския стълб на 
социалните права. EU-OSHA приветства този стълб, в центъра на който са 
поставени равните възможности, приобщаващият растеж и справедливите 
условия на труд, включително правото на безопасни, здравословни и добре 
приспособени работни места. През годината Агенцията организира няколко 
значими събития, включително срещата на високо равнище относно 
кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“. Беше проведена 
и конференция относно инструментите за оценка на риска за микропредприятия 
и малки предприятия (ММП), организирана съвместно с Европейската комисия, 
в рамките на която бяха обсъдени ползите от проекта „Онлайн интерактивна 
оценка на риска“ (OiRA) на Агенцията и беше осъществен обмен на добри 
практики относно прилагането на инструментите за OiRA. Наред с това EU-
OSHA представи актуалните резултати от своя проект „Разходи и ползи от 
мерките за безопасност и здраве при работа (БЗР)“ в рамките на световния 
конгрес за безопасност и здраве при работа в Сингапур и демонстрира своя 
траен ангажимент към Пътната карта за канцерогените чрез организираните от 
Агенцията многобройни дейности за повишаване на осведомеността. Друго 
важно събитие през 2017 г. беше получаването на наградата на Европейския 
омбудсман за добро управление. 

1 Прогнозиране на промените 
Изпълнението на двугодишното прогнозно проучване „Нови и нововъзникващи рискове 
за БЗР във връзка с информационните и комуникационните технологии (ИКТ) до 
2025 г.“ продължи през 2017 г. Целта на проучването е да бъде предоставена 
информация на органите на ЕС, които определят политиката, правителствата на 
държавите членки и социалните партньори за идентифицираните нови и 
нововъзникващи рискове, както и да бъде насърчен дебатът относно политиките и 
мерките с потенциал за предотвратяване или управление на тези рискове. 

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights_en
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://healthy-workplaces.eu/previous/all-ages-2016/en/healthy-workplaces-summit-2017
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/seminars/supporting-micro-and-small-companies-interactive-risk-assessment
https://oiraproject.eu/en
https://oiraproject.eu/en
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://osha.europa.eu/en/themes/good-osh-is-good-for-business
https://www.safety2017singapore.com/
https://www.safety2017singapore.com/
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/highlights/managing-multilingual-websites-example-good-practice
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work
https://osha.europa.eu/en/developments-ict-and-digitalisation-work


Резюме — Годишен доклад за 2017 г. 
 

 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа – EU-OSHA 3 

През 2017 г. беше публикуван доклад, изготвен въз основа на резултатите от този 
проект, в който са разгледани възможните бъдещи сценарии за 2025 г. по отношение 
на въздействието на процесите на дигитализацията на икономиката върху БЗР: 
„Основни тенденции и фактори за промяна в информационните и комуникационните 
технологии и работното място“. През 2018 г. ще бъдат публикувани заключителният 
доклад, както и резюме, брошура и 
карикатури, представящи четирите 
сценария. 

В хода на проекта за изготвяне на 
прогнози работата, извършвана чрез 
цифрови платформи, беше 
идентифицирана като област от 
нарастващ интерес. В отговор на 
активния интерес от страна на 
заинтересованите партньори на EU-
OSHA беше публикуван доклад на тази 
тема („Регулиране на въздействията 
за здравето и безопасността в 
условията на основана на онлайн 
платформи икономика“). 

Във връзка с направените презентации и проведените обсъждания с националните 
фокусни точки на EU-OSHA бяха изготвени преработени варианти на двата експертни 
обзора относно триизмерния печат и технологиите за наблюдение на работното място, 
които бяха публикувани през 2017 г. 

2 Факти и цифри 
2.1 ESENER 
През 2017 г. приключи работата по второто издание на Европейското проучване за 
новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER-2), чиято цел е да 
документира актуалното състояние на управлението на БЗР в европейските работни 
места. През цялата година бяха проведени национални събития, конференции и 
семинари за популяризиране на резултатите от проучването ESENER-2, а освен това 
приключи работата по външната оценка на проучването. 

През април 2017 г. беше публикуван доклад, посветен на участието на работниците в 
управлението на БЗР, изготвен въз основа на резултатите от проучването ESENER-2. 
Констатациите от този качествен анализ на предприятия от седем държави — членки 
на ЕС, и от различни сектори подкрепят предположението за наличие на връзка между 
ангажираността на ръководствата на предприятията с БЗР, участието на работниците 
и добрите практики на работното място. Резюме на резултатите от този проект беше 
публикувано на няколко езика. 

Наред с горното резултатите от плодотворното сътрудничество между EU-OSHA, 
Евростат и Eurofound бяха публикувани в доклад, озаглавен: Рискове за 
безопасността и здравето на работното място: съвместен анализ на три 
мащабни проучвания. Обобщавайки резултатите от проучването ESENER-2, ad hoc 
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https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/key-trends-and-drivers-change-information-and-communication/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/regulating-occupational-safety-and-health-impact-online-platform/view
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/about-eu-osha/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/3d-printing-new-industrial-revolution/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/monitoring-technology-workplace/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-and-health/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/health-and-safety-risks-workplace-joint-analysis-three-major/view
https://www.shutterstock.com/es/g/willyam
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модула в рамките на Проучването на работната сила в ЕС относно трудовите 
злополуки и други свързани с работата здравни проблеми и Шестото европейско 
проучване на условията на труд, в това проучване бяха отразени и гледните точки 
относно БЗР на работниците и работодателите с цел предоставяне на изчерпателен 
преглед на състоянието на БЗР в Европа. 

2.2 Общи прегледи в областта на БЗР 
През 2017 г. продължи работата по широкомащабен проект за проучване на 
специфичните управленски практики на МСП и политиките на ЕС. Най-новите 
резултати от този проект бяха публикувани в два доклада през 2017 г. В единия от тези 
доклади е разгледан въпросът как може да се подпомогне осигуряването на БЗР в 
МСП посредством политики, стратегии и практически мерки въз основа на анализа на 
44 примера за добра практика от 12 различни държави от ЕС. Във втория доклад са 
представени добри примери за управление на БЗР, като е поместена подробна 
информация например относно това как посредниците, компетентните органи и 
институциите в областта на БЗР предоставят помощ на МСП във връзка с 
управлението на БЗР. EU-OSHA разпространи информация за тези резултати на 
национално и международно равнище, включително в рамките на Световния конгрес 
за безопасност и здраве при работа. 

Във връзка със Световния ден за борба с рака (4 
февруари 2017 г.) беше публикуван преглед на 
научната литература под заглавие „Трудова 
рехабилитация и връщане на работа след раково 
заболяване“, изготвен в рамките на проект, посветен 
на проблемите, с които се сблъскват хората, 
преживели ракови заболявания, при връщането им на 
работа и техните работодатели. Заключителният 
доклад по този проект ще бъде публикуван през 2018 г. 
През декември беше публикувана оценка на 
осъществимостта на провеждането на проучване за 
измерване на експозицията на работниците на 
канцерогени. По-рано през годината беше публикуван 
преглед на научната литература, посветена на 
използването на системи за сигнализация и защита за 
откриване на свързани с работата заболявания. 

През 2017 г. EU-OSHA даде началото на нов проект, който цели да предостави 
недвусмислени доказателства, че инвестициите в БЗР са рентабилни. През март беше 
публикуван доклад, съдържащ анализ на първия етап на проекта, под заглавие 
„Изчисляване на разходите заради свързаните с работата злополуки и влошено 
здраве: анализ на европейските източници на данни“,. Наред с горното беше 
разработен модел за приблизително определяне на разходите, който позволява да се 
прави оценка на разходите, произтичащи от свързаните с работата злополуки и 
заболявания на глобално, европейско и регионално равнище. Тези оценки бяха 
използвани за създаване на удобен за използване инструмент за онагледяване на 
данните за стойността, генерирана от мерките за БЗР, който вече е достъпен онлайн. 

©
 E

U
-O

SH
A/

To
m

as
 B

er
te

ls
en

 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/policy-practice-policies-strategies-programmes-and-actions/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safety-and-health-micro-and-small-enterprises-eu-policy-practice/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/feasibility-study-development-computer-assisted-telephone-survey/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/methodologies-identify-work-related-diseases-review-sentinel-and/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/estimating-cost-work-related-accidents-and-ill-health-analysis/view
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
https://visualisation.osha.europa.eu/osh-costs
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Във връзка с планираната за периода 2020—2021 г. кампания „Здравословни работни 
места“, посветена на мускулно-скелетните смущения (МСС), EU-OSHA предприе 
планирането на нов преглед на БЗР, чиято цел е да подобри нашето разбиране на 
този значим проблем в областта на БЗР и да способства за разработване на нови 
методи за предотвратяване на свързаните с работата МСС. 

3 Инструменти за управление на БЗР 
OiRA платформа, предоставяща достъп до 
безплатни онлайн интерактивни инструменти, 
които могат да се използват за провеждане 
на оценки на риска на работното място — е 
централен елемент от усилията на EU-OSHA 
да обхване предприятията, и особено МСП, 
за да им предостави съдействие във връзка с 
управлението на БЗР. За да улесни усилията 
на посредниците и други заинтересовани 
партньори за разработване, използване и 
споделяне с МСП на инструменти за OiRA и 
свързани с тях материали, Агенцията 
преработи уебсайта за OiRA, чиято обновена 
версия беше публикувана в края на 2016 г. и беше предмет на дейности за 
популяризиране през цялата 2017 г. Наред с това през годината беше разпространен и 
за нов набор от инструменти за популяризиране, съдържащ нов филм за Напо и 
инфографика, като целта е да се подпомогнат дейностите на заинтересованите страни 
и посредниците за повишаване на осведомеността за OiRA и да се засили 
използването на тези инструменти от страна на МСП. Общността на OiRA, състояща 
се от 16 национални и 14 секторни партньори на равнище ЕС, беше много активна 
през 2017 г. Например през годината бяха публикувани 19 нови инструмента, 
благодарение на което общият брой на наличните инструменти достигна 137, а броят 
на извършените с помощта на инструментите оценки на риска нарасна от 22 000 през 
октомври 2016 г. до почти 65 000 в края на 2017 г. 

© EU-OSHA  

https://oiraproject.eu/en/
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4 Повишаване на осведомеността 
4.1 Кампании 

Кампанията „Здравословни 
работни места за всички 
възрасти“ през 2016-2017 г. 
беше много успешна, в голяма 
степен благодарение на 
усилията на националните 
фокусни точки, на EU-OSHA, 
официалните партньори и 
медийните партньори на 
кампанията. 

Един от най-важните продукти, 
предоставени на разположение 
в помощ на реализацията на 
кампанията, е инструментът за 

онагледяване на данните „По-безопасен и по-здравословен труд на всяка възраст“, 
чрез който потребителите имат възможност да намират факти и данни за европейската 
работна сила в отделни държави членки и в ЕС като цяло. През 2017 г. продължи 
работата по популяризиране на електронното ръководство „Здравословни работни 
места за всички възрасти“, наред с което беше публикуван важен доклад, свързан с 
кампанията, под заглавие „Към подходяща за всички възрасти работа в Европа: 
базирана на жизнения цикъл перспектива за работата и остаряването от 
агенциите на ЕС“, който беше изготвен в сътрудничество със Cedefop, EIGE и 
Eurofound. 

През 2017 г. бяха проведени няколко мероприятия за обмен на добри практики, 
включително двудневно събитие в Брюксел през март, което беше организирано от 
EU-OSHA и включваше работни заседания и пленарни занятия, посветени на 
безопасната, здравословна и устойчива работа. Наред с това партньорите на 
кампанията организираха самостоятелни събития, например в Италия и Германия. 

Събитието за присъждане на Наградите за добри практики беше проведено във 
Валета, Малта на 26 април 2017 г. Девет организации бяха отличени с награди, а други 
девет бяха поощрени. Беше изготвена брошура, представяща наградените и 
поощрените примери, с цел да бъде публикувана навреме за церемонията по 
връчването на наградите. 

Европейската седмица за безопасност и здраве при работа се проведе между 23 и 27 
октомври с участието на рекорден брой хора, които се включиха в дейностите по 
кампанията в социалните медии, използвайки хаштага #EUhealthyworkplaces. 

Двудневната среща на високо равнище „Здравословни работни места“, с която беше 
отбелязано приключването на кампанията за периода 2016—2017 г., се проведе в 
Билбао през ноември. Наред с пленарните дискусии бяха проведени четири успоредни 
интерактивни дискусии, а участието в тези дискусии беше насърчено чрез анкети и 
сесии за въпроси и отговори. Повече от 350 делегати, които взеха участие в срещата 
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на високо равнище, получиха възможност да изразят вижданията си за кампанията, да 
обменят добри практики и да установят нови контакти. 

Друг ключов компонент от кампанията за периода 2016—2017 г. беше пакетът в 
подкрепа на европейските кампании (ECAP), посредством който беше предоставена 
подкрепа на националните фокусни точки за организиране на повече от 200 дейности, 
свързани с кампанията. 

Кампанията за периода 2018—2019 г. под надслов „Здравословните работни места 
управляват опасните вещества“ има за цел повишаване на осведомеността относно 
рисковете, произтичащи от опасните вещества на работното място, и насърчаване на 
култура за превенция на риска. Подготвителните дейности за кампанията бяха 
предприети през 2017 г. и включваха въвеждането в действие на страница за обратно 
броене на новия уебсайт на кампанията „Здравословни работни места“, като 
официалното начало на кампанията беше обявено през април 2018 г. 

4.2 Дейности за повишаване на осведомеността 
През ноември 2017 г. филмовата награда „Здравословни работни места“ беше 
връчена на авторите на съвместно отличените заглавия „Преди моста“ (Before the 
Bridge) от Луис Уилкокс (САЩ) и „Черупки от костенурки“ (Turtle Shells) от Туна Каптан 
(Германия). Друг филм, „Чужденец“ (Alien) на Мортеза Атабаки (Турция), получи 
специално отличие от журито. 

По повод на 20-ия рожден ден на Напо EU-
OSHA създаде специално юбилейно лого 
за уебсайта на Напо и беше произведен 
поздравителен видеоклип. Наред с два 
нови филма за Напо, посветени на проекта 
ОiRA и безопасността и здравето при 
работа за професионалните шофьори, 
безопасността и здравето на работното 
място беше предмет на рекламна кампания 
с Напо, чиято аудитория бяха пътуващите с 
метрото в Билбао. 

През 2017 г. EU-OSHA взе участие в редица важни дейности за повишаване на 
осведомеността, включително Световния конгрес за безопасност и здраве при работа 
в Сингапур през октомври и 35-ия Международен конгрес и панаир A+A в Дюселдорф, 
Германия. 

Що се отнася до работата с медиите, EU-OSHA разви активна дейност през 2017 г., 
като публикува 15 новини и съобщения за пресата, повече от 70 статии и отговори на 
въпроси от медийни организации, 858 споменавания онлайн и повече от 8 000 поста в 
социалните медии. 

Официалният уебсайт на EU-OSHA беше активен през цялата 2017 г., като на 
уебсайта бяха публикувани 64 многоезични акцента и 112 новини, като за същия 
период бяха регистрирани 1,2 млн. уникални посетители. Допълнителни 14 акцента и 
18 новинарски статии бяха публикувани на уебсайта на кампанията, който получи 
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повече от 95 000 посещения до края на 2017 г. EU-OSHA продължи да засилва своето 
присъствие във Facebook, Twitter, LinkedIn и YouTube с почти всекидневно публикуване 
на постове в социалните медии. Официалното събитие за обмен на добри практики 
между официалните партньори на кампанията — срещата на високо равнище 
„Здравословни работни места“ и Европейската седмица за безопасност и здраве при 
работа генерираха значителна дейност онлайн. 

Многоезичието е крайъгълен камък на ЕС и е от решаващо значение за успеха на EU-
OSHA, поради което един от акцентите в работата на EU-OSHA през 2017 г. беше 
присъждането на Агенцията на наградата на Европейския омбудсман за добро 
управление за съвместно осъществен с EUIPO и Центъра за преводи за органите на 
ЕС проект за разработване на инструмент за подобряване на управлението на 
дейностите по писмен превод за многоезичните уебсайтове. 

5 Познания за работа в мрежа 
EU-OSHA преформулира дългосрочните цели на OSHwiki, многоезичната онлайн 
енциклопедия на Агенцията, съдържаща информация в областта на БЗР. Дейността по 
публикуване на нови статии в платформата и редактиране на съществуващите статии 
продължи през цялата година. 

През 2017 г. EU-OSHA си сътрудничи с Европейската комисия за разработването и 
пилотното въвеждане в експлоатация на обща за целия ЕС информационна система в 
областта на БЗР, в рамките на която ще се събират и обобщават данни за редица 
показатели, свързани с БЗР, например относно националните стратегии в областта на 
БЗР и трудовите злополуки в ЕС, като крайният резултат ще бъде интерактивно 
онагледяване на данните. 

През 2017 г. почти приключи работата по 
проект за събиране на информация за 
стратегиите в областта на БЗР на 
равнището на държавите членки, 
резултатите от който ще се използват за 
разработването на нова информационна 
система за БЗР. 

През септември в Билбао беше проведен 
двудневен семинар, посветен на 
електронните инструменти за 
предотвратяване на рисковете, свързани с 
работата с опасни вещества. 

Съвместно с генерална дирекция „Трудова 
заетост“ EU-OSHA публикува електронното ръководство „VeSafe“, посветено на 
свързаните с работата рискове от използването на превозни средства. Тези рискове са 
в основата на 29 % от всички смъртоносни трудови злополуки в Европа. 
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6 Работа в мрежа и корпоративни комуникации 
През 2017 г. Управителният съвет проведе две заседания, на които прие проекта на 
програмен документ за периода 2018—2020 г., а Бюрото проведе заседание, на което 
бе обсъдена дългосрочната насока на работата на Агенцията. Наред с това EU-OSHA 
проведе срещи и с Консултативната група за инструменти и осведоменост и 
Консултативната група за знания в областта на БЗР, на които бяха обсъдени въпроси, 
свързани с кампанията и други текущи проекти. 

EU-OSHA продължи да работи за насърчаване на близки работни отношения между 
различни европейски институции и други европейски заинтересовани партньори през 
цялата 2017 г. Агенцията подкрепя безрезервно създаването на Европейския стълб на 
социалните права, който определя недвусмислено безопасността и здравето при 
работа като основно социално право, и работи в тясно сътрудничество с Комисията в 
тази област. Освен това през 2017 г. EU-OSHA предостави конструктивен принос към 
дебата за създаването на Европейски орган по труда, приветства делегация от 
членове на Европейския парламент на проучвателно посещение в Билбао и продължи 
да влага ресурси в Пътната карта за канцерогените. 

EU-OSHA цени високо работните си взаимоотношения със своите партньори, 
например своите национални фокусни точки и мрежата „Enterprise Europe“. За първи 
път националните фокусни точки на държавите от Бенелюкс проведоха в Белгия 
съвместно събитие в рамките на кампанията, а фокусните точки в скандинавските 
държави проведоха обща среща, с цел да разработят съвместни регионални дейности. 
През 2017 г. EU-OSHA продължи да работи в тясно сътрудничество с мрежата 
„Enterprise Europe“ и посланиците на мрежата за безопасност и здраве при работа ще 
вземат участие в откриването и изпълнението на кампанията „Здравословни работни 
места“ през 2018—2019 г. 

EU-OSHA предоставя помощ на държавите от региона на Западните Балкани и Турция 
за тяхното интегриране в европейската система за БЗР. Финансирането в рамките на 
Инструмента за предприсъединителна помощ беше подновено през 2017 г. 
Срещите, учебните занятия и семинарите на фокусните точки в рамките на тази 
дейност доведоха до подобрено разбиране на европейските практики в областта на 
БЗР и задълбочаване на социалния диалог в целия регион. 
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC? 

Безплатни публикации: 

• един екземпляр: 
чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu); 

• повече от един екземпляр или постери/карти: 
от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  
от делегациите в страни извън Европейския съюз (http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), 
като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm)  
или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*). 
 

(*) Информацията, както и повечето обаждания са безплатни (възможно е обажданията от мрежата на някои  

 оператори, от обществени телефони или от хотели да бъдат таксувани). 

Платени публикации: 

• чрез EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu). 

 

 

 

  

http://europa.eu.int/citizensrights/signpost/about/index_en.htm#note1#note1
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Европейска агенция 
за безопасност и здраве при работа 

12 Santiago de Compostela,  
E-48003 Bilbao, Spain 
Тел.: +34 944358400 
Факс: +34 944358401 
Ел. поща: information@osha.europa.eu 

http://osha.europa.eu 

Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) допринася за 

превръщането на Европа в по-безопасно, по-

здравословно и по-продуктивно място за 

работа. Агенцията проучва, разработва и 

разпространява надеждна, балансирана и 

обективна информация за безопасността и 

здравето и организира общоевропейски 

кампании за повишаване на осведомеността. 

Основана от Европейския съюз през 1994 г. и 

със седалище в Билбао, Испания, Агенцията 

обединява представители от Европейската 

комисия, правителствата на държавите 

членки, организации на работодателите и 

работниците, както и водещи специалисти от 

всички държави — членки на ЕС, и държави 

извън Съюза. 

mailto:information@osha.europa.eu
http://osha.europa.eu/
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