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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 1996 г. и със седалище
в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители
от Европейската комисия, правителствата на държавите-
членки, организации на работодателите и служителите,
както и водещи специалисти от всички държави-членки
на ЕС-27 и извън него.

Европейска агенция за безопасност
и здраве при работа
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, ИСПАНИЯ
Тел.: +34 94 479 4360
Факс: +34 94 479 4383
Електронна поща: information@osha.

Годишен доклад 2011
Резюме

Безопасността и здравето при работа касаят всички. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
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Основни дейности през 2011 г. 
С встъпването в длъжност на новия директор (Криста Седлачек пое 
длъжността от Юка Такала през 2011 г.) Агенцията продължи да работи 
в условията на тежка икономическа обстановка за насърчаване на 
безопасност и здраве при работа (БЗР): като демонстрира, че 
отделянето на време и ресурси за БЗР е инвестиция, а не разход, и че 
добрите БЗР са от полза за бизнеса.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карой Георг, председател, и Криста Седлачек, директор 

 

СЪБИРАНЕ И АНАЛИЗ НА ИНФОРМАЦИЯ  
 

Европейски център за наблюдение на риска 
Водещият проект на Агенцията „Прогнози“ включва не само проучване на нововъзникващи 
рискове на работното място, а се опитва да предвиди промени в по-дългосрочен план. Той 
включва разработване на сценарии в определени тематични области, предвиждане какво може да 
се случи при определени технологични развития или промени в обществото и последиците за БЗР 
и тези сценарии могат да послужат на политическите стратези в техните решения. Първият проект 
„Прогнози“ е насочен към „зелени“ работни места; такива, които включват технологии или 
практики, насочени към намаляване на въздействието върху околната среда.  

http://osha.europa.eu/en/about/director_corner
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През 2011 г. бе публикуван доклад, в който 
се идентифицират ключовите фактори за 
промяна в тази област, както и доклад за 
ключовите технологии в областта, които 
могат да засегнат безопасността и здравето 
при работа, като започна и работа по 
изготвяне на сценарии: идентифициране и 
изпитване на определени алтернативни 
варианти с оглед да се подпомогне 
вземането на решения в бъдеще.  

Сред проектите за преглед и анализ на 
научните изследвания беше включено 
представяне на резултатите от двугодишен 
проект за проучване на положението на 
жените от гледна точка на БЗР и конкретните 
предизвикателства за безопасността и 
здравето във връзка с по-големия брой 
жени, които сега участват на трудовия пазар. 
Бе публикувано резюме на тези резултати, в 
което се описват нови рискове и тенденции в 
безопасността и здравето на жените при 
работа.  

Друг важен проект през последната година 
включва разработването на „OSHwiki“. 

Агенцията създава база данни от статии, които ще представляват основата на OSHwiki при 
планираното откриване през 2013 г. Първата партида от над 60 статии за OSHwiki вече е 
получена. 
 
 
Един от основните проекти на Агенцията през последните години беше Европейското изследване 
на предприятията за новите и нововъзникващите рискове в предприятията (ESENER), което за 
първи път ни дава картина в реално време за това как се управляват някои важни рискове на 
работното място в Европа. Проектът включва събиране на данни от ръководители и 
представители на работници за здравето и безопасността от цяла Европа във връзка с начините 
на управление на рисковете за безопасността и здравето на работните места. Отделя се 
специално внимание на рисковете с психосоциален характер, като свързания с работата стрес, 
насилието и тормоза, а целта е на политическите стратези да се предостави информация, която 
ще им помогне за вземането на решения, а също така да се помогне на организациите да се 
поучат една от друга за справяне с тези рискове. През 2011 г. в рамките на процеса започна 
вторичен анализ на данните, събрани от 
проучването. 
 
 
През тази година бе публикуван и доклад, в който 
бяха събрани национални и европейски данни, 
показващи, че проблемът с насилието и тормоза на 
работното място се увеличава в Европа. 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-drivers-change-TERO11001ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/foresight-green-jobs-key-technologies/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/new-risks-trends-osh-women/view
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/riskobservatory/enterprise-survey/enterprise-survey-esener
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/violence-harassment-TERO09010ENC/view
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Информация за работната среда 
Агенцията изготви множество различни публикации 
през тази година в подкрепа на кампанията за 
безопасна поддръжка. Бе съставено ръководство и 
листи факти за безопасна поддръжка в 
земеделието. Бе извършен и преглед на политиката 
и бяха съставени листи факти за легионелата и 
легионерската болест. Бяха изготвени онлайн 
публикации за безопасна поддръжка във връзка с 
преносими инструменти в строителството, 
риболовните съдове и Безопасността в 
автомобилния транспорт. Бяха публикувани 
примери от Европейските награди за добри 
практики, а в един брой на журнала „Здравословни работни места“ бе обърнато специално 
внимание на кампанията за безопасна поддръжка. 

 

През цялата година продължи и работата по изготвяне на информационни и рекламни материали 
за предстоящата кампания „Здравословни работни места“ 2012-2013, озаглавена „Да работим 
заедно за превенция на риска“. 

 

Интерактивният онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) на агенцията, наследство от 
предишната кампания „Здравословни работни места“, насочена към оценка на риска, официално 
бе открит през септември 2011 г. Освен това Агенцията полага усилия за стимулиране на 
потенциала на OiRA, който може да се адаптира към нуждите на специфични сектори и към 
местните изисквания. 

 
 

От няколко години Агенцията участва в 
проект за проучване на рисковете при 
работа, пред които са изправени 
работниците в пътнотранспортния 
сектор, като се изключват пътните 
произшествия. Бяха изготвени редица 
публикации за добри практики за БЗР в 
този сектор: сред тях има доклад „БЗР в 
цифри“, доклад за управление на 
рисковете за водачите, преглед на 
злополуки и наранявания на водачи, 
информационни листове за добри 
практики при управлението на 
рисковете за водачи и провеждане на 

кампания за БЗР в сектора, доклад относно повлияване на водачите чрез послания за БЗР, 
преглед на добри практики във връзка с безопасността и здравето на мотоциклетисти и 
велосипедисти, които се занимават с куриерска дейност, както и преглед на добри практики във 
връзка с безопасността и здравето на таксиметровите шофьори.  

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/maintenance-in-agriculture-a-safety-and-health-guide/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/99/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/legionella-policy-overview.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/100/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact54/view
http://osha.europa.eu/en/publications/e-facts/efact55/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/good_practice_awards_maintenance-TEAL11001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/magazine/magazine12
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.oiraproject.eu/about
https://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2008/
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
https://osha.europa.eu/en/sector/road_transport
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/transport-sector_TERO10001ENC/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/managing-risks-drivers_TEWE11002ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/Road-transport-accidents.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/98/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/factsheets/97/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/campaigning-transport_TEWE10005ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/delivery-despatch-riders.pdf/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/taxi-drivers-safety.pdf/view
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Бяха изготвени редица публикации, включително доклад за подобряване на психичното здраве на 
работното място, ръководство за използване на икономически стимули за възнаграждаване на 
инвестиции в БЗР, преглед на рисковете за БЗР в службите за спешна помощ, доклад за рисковете 
в секторите на строителството, здравеопазването, както и хотелиерството и ресторантьорството и 
доклад за начините за оценяване на „културата по отношение на здравето и безопасността“ в 
организациите. 

 
КОМУНИКАЦИИ, ПРОВЕЖДАНЕ НА КАМПАНИИ И 
ПОПУЛЯРИЗИРАНЕ  

2011 г. бе втората и последна година на кампанията „Здравословни работни места“ за безопасна 
поддръжка. Кампаниите „Здравословни работни места“ понастоящем са най-големите от този род 
в света, като достигат не само до държавите — членки на ЕС, но и до държавите от ЕАСТ, 
държавите в процес на присъединяване и страните кандидатки. В непрекъснатите усилия да се 
достигне до милиони европейски работници, при последната кампания бе констатирано рекордно 
ниво на участие, като целта е повишаване на осведомеността за това колко е важна поддръжката 
за безопасността и здравето 
на работниците и колко е 
важно поддръжката да се 
извършва по безопасен 
начин. На 10-ите 
Европейски награди за 
добри практики, които бяха 
връчени в Будапеща на 
Световния ден за 
безопасност и здраве при 
работа, бяха признати и 
иновативните организации.  

 

 

 

Спечелилите награди за добри практики получават своите сертификати  

 
Кампанията за безопасна поддръжка продължи да разширява броя партньорски организации, с 
които работи Агенцията, да умножава и подсилва своите послания. 53 организации от публичния и 
частния сектор станаха официални партньори на европейската кампания за безопасна поддръжка 
и помогнаха за популяризиране на значимостта на безопасната поддръжка чрез редица дейности.  
 

 

 

http://osha.europa.eu/en/publications/reports/mental-health-promotion-workplace_TEWE11004ENN/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/guide-economic-incentives/view
http://osha.europa.eu/en/publications/literature_reviews/emergency_services_occupational_safety_and_health_risks/view
http://osha.europa.eu/en/publications/reports/innovative-solutions-OSHrisks/view
http://osha.europa.eu/en/news/eu-osha-new-report-occupational-safety-and-health-culture-assessment
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/get-involved/gp-awards
http://osha.europa.eu/en/campaigns/hw2010/partners


 

 

Резюме — Годишен доклад 2011 | 5 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отляво надясно: Мария Лус Родригес, испанският държавен секретар по заетостта, Ласло Андор, комисар по трудова 
заетост, социални въпроси и приобщаване, директорът на EU-OSHA Криста Седлачек и Хавиер Руис, заместник-съветник 
по заетостта в баското правителство  

 

Кампанията за безопасна поддръжка приключи със заключителна проява през ноември 2011 г., 
като включваше и двудневна среща на високо равнище „Здравословни работни места“, на която 
експерти по БЗР и политически стратези се събраха, за да обсъдят резултатите от кампанията и 
да обменят добри практики.  

Сред другите важни мероприятия за повишаване на осведомеността в рамките на кампанията 
бяха европейският фотоконкурс, за който бяха получени над 2500 снимки, и филмовата награда 
„Здравословни работни места“, връчвана от Агенцията за най-добър документален филм по 
въпроси, свързани със здраве при работа, в рамките на 
филмовия фестивал DOK Лайпциг. 

Освен това Агенцията проведе проучвания на място за 
общоевропейска анкета за възприемането на БЗР в цяла 
Европа. Тя бе проведена от Ипсос Мори и в нея 
участваха над 36 000 лица от над 30 държави. 
Обхванатите въпроси включваха активно остаряване и 
рискове с психосоциален характер. 

Агенцията изготви допълнителен материал за 
повишаване на осведомеността с популярния 
анимационен герой Напо. Сред материалите има и 
онлайн комплект за учители в начални училища, който 
включва примерни планове за занятия с цел да се 
подпомогне „включването“ на БЗР като основна тема в 
училищата. Бе създаден и DVD диск, насочен към 
транспорта до и от работа и озаглавен „Безопасни 
ходове“, както и клип „Бели дробове на работното място“ 
за Международния ден без тютюнев дим. 

http://osha.europa.eu/en/teaser/healthy-workplaces-summit-2011
https://osha.europa.eu/en/press/photos/competitions/photo-competition-2011/maksymowicz/@@multimedia-image-details-view
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
https://osha.europa.eu/en/campaigns/competitions/hw_film_award_2011
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html#tabs-2
http://www.napofilm.net/en/napo-for-teachers
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-015-safe-moves
http://www.napofilm.net/en/napos-films/napoepisode?filmid=napo-016-lungs-at-work
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Освен това Агенцията продължи да доразвива комуникационните партньорства с Генерална 
дирекция „Предприятия и промишленост“ към Европейската комисия и мрежата Enterprise Europe 
Network с оглед посланията за БЗР да достигнат до европейските предприятия. 

Агенцията осигури говорители или щанд и организира интересни програми за медиите и 
посетителите на редица събития с голям обществен отзвук през цялата година, включително 
Световния конгрес за БЗР в Истанбул, 12-тия конгрес на Европейската конфедерация на 
профсъюзите в Атина, международния търговски панаир A + A в Дюселдорф и международния 
форум по транспорта в Лайпциг.  

 

РАЗВИТИЕ НА МРЕЖАТА 
Започнаха обсъждания за изготвянето на следващата стратегия на Агенцията и допълнителното 
развитие на нашата мрежа в контекста на средносрочната оценка на настоящата, резултатите от 
която бяха представени на Управителния съвет през ноември.  

 
ПЕРСПЕКТИВИ 
През 2012 г. ще бъдат публикувани редица доклади, в които се анализират данните, събрани при 
проучването ESENER.  

Проучването „Прогнози“ ще приключи през 2012 г.: след завършването на проекта бъдещите 
сценарии, които бяха идентифицирани по време на проекта — преглед на начините, по които 
новите технологии могат да окажат въздействие върху безопасността и здравето на работниците 
при редица обстоятелства — ще бъдат разпространени сред политическите стратези и по-
широката общественост и ще бъдат изготвени предложения за последващи мерки в отговор на 
първото проучване „Прогнози“.  

Агенцията ще подкрепи създаването на допълнителни интерактивни онлайн инструменти за 
оценка на риска (OiRA), пригодени за специфичните нужди на конкретни работни места и сектори, 
ще продължи да развива общността от разработчици и ползватели на инструментите OiRA и ще 
осигурява техническа помощ за разработчиците.  

През 2012 г. ще бъде стартирана новата двугодишна кампания „Здравословни работни места“, 
озаглавена „Да работим заедно за превенция на риска“, която ще бъде насочена към значимостта 
на лидерството при управлението и участието на работниците за подобряване на безопасността и 
здравето при работа. Освен това понастоящем се осъществява подготвителната фаза на 
кампанията „Здравословни работни места“ на Агенцията за 2014—2015 г. с работно заглавие 
„Практически решения за рискове с психосоциален характер“.  

Агенцията ще публикува резултатите от анкетата на Ипсос Мори, възложена от нея с цел 
събиране на информация за възприемането на БЗР и проучване на неговата значимост. 

Европейската комисия определи 2012 г. за Европейската година на активния живот на възрастните 
хора и солидарността между поколенията с цел да подчертае приноса, който по-възрастните хора 
могат да осъществят в обществото и икономиката, и да осигури по-добри възможности на по-
възрастните хора да изпълняват своята роля на пазара на труда: Агенцията ще подпомага тази 

http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.enterprise-europe-network.ec.europa.eu/index_en.htm
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.oiraproject.eu/about
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://www.healthy-workplaces.eu/en/
http://osha.europa.eu/en/safety-health-in-figures/index_html
http://europa.eu/ey2012/
http://europa.eu/ey2012/


 

 

Резюме — Годишен доклад 2011 | 7 
 

европейска година и ще подчертае значимостта на БЗР, ако хората трябва да работят по-дълго 
време. 

На последно място бъдещото развитие на дейността на Агенцията ще бъде проучено в новата 
стратегия за EU-OSHA, която следва да бъде изготвена през 2012 г. и приета през 2013 г. 

 

 

Победители от фотоконкурса и член на журито  

Отляво надясно: Иса Курт, Питър Римър, директорът на EU-OSHA Криста Седлачек, Саша Косанович и Павел Руда 
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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 1996 г. и със седалище
в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители
от Европейската комисия, правителствата на държавите-
членки, организации на работодателите и служителите,
както и водещи специалисти от всички държави-членки
на ЕС-27 и извън него.

Европейска агенция за безопасност
и здраве при работа
Gran Vía 33, 48009 Bilbao, ИСПАНИЯ
Тел.: +34 94 479 4360
Факс: +34 94 479 4383
Електронна поща: information@osha.
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Безопасността и здравето при работа касаят всички. Добре е за теб. Добре е за бизнеса. 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа


