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2016 година беше важна за Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (EU-
OSHA), тъй като бяха разпространени посланията от няколко водещи проекта. Сред тях са 
второто издание на Европейското проучване на предприятията относно новите и възникващите 
рискове (ЕSENER-2) и един голям проект, възложен от Европейския парламент, „По-безопасни и 
по-здравословни условия на труд на всяка възраст — безопасност и здраве при работа в 
контекста на застаряващата работна сила“. 

Кампанията „Здравословни работни места“ 2016—2017 г., имаше много успешна година, през която 
въведе лесни за ползване електронно ръководство и инструмент за визуализация на данните. Всички 
тези постижения се дължат на усилената работа и отдадеността на персонала на ЕU-OSHA, както и 
на подкрепата на нашите национални фокусни точки и партньорите на кампанията. 

 

1 Прогнозиране на промените 
През март 2016 г. EU-OSHA започна работа по нов 
двегодишен проект: „Прогнози за нови и нововъзникващи 
рискове за безопасността и здравето при работа във 
връзка с информационните и комуникационните 
технологии и работните места до 2025 г.“ Проектът 
изследва потенциалните въздействия на развитието на 
информационните и комуникационните технологии и 
измененията на работните места върху безопасността 
или здравето на работниците. Освен че насърчават 
дебата относно потенциалните политики и мерки, 
резултатите ще повишат информираността на .лицата, 
вземащи политически решения на европейско и национално ниво, и социалните партньори. 

Авторите на три статии за експертен обзор, възложени от EU-OSHA, относно краудсорсинг, 
роботика и лекарства за подобряване на производителността на труда представиха свои доклади 
на семинар за управителния съвет на ЕU-OSHA през януари 2016 г. Други две статии за 
експертен обзор посветени на триизмерното печатане и на софтуера за следене на 
физиологичните параметри на работниците бяха възложени за публикуване по-късно през 
2017 г. 

 
2 Факти и цифри 
2.1 ESENER 
При второто издание на проучването ESENER през 2014 г. бе направен обзор на 50 000 работни 
места в 36 държави. През март 2016 г. бе публикуван обзорен доклад, а констатациите от двете 
последвали проучвания1 бяха представени на пленарното заседание на Консултативния комитет 

                                            
 
1 „Участие на работниците в управлението на БЗР“, включително основния доклад, резюме и седем доклада по 

държави, и „Съвместен анализ на три големи проучвания относно безопасността и здравето при работа: ESENER-2, 
ad hoc модул на LFS 2013 относно трудови злополуки и други свързани с работата здравословни проблеми, и 
VІ EWCS, публикуван като основен доклад и резюме. 

© EU-OSHA, снимка Shutterstock/science 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/en/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/sites/default/files/ESENER2-Overview_report.pdf
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/worker-participation-management-occupational-safety-health/view


Резюме — Годишен доклад за 2016 г. 

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

по безопасност и здраве при работа към Европейската комисия през ноември 2016 г. През 2016 г. 
стартираха други две последващи проучвания относно: 1) управлението на психосоциалните 
рискове и 2) практики за управление на безопасността и здравето при работа (БЗР), като 
резултатите ще бъдат публикувани през 2018 г. Констатациите на ЕSENER-2 бяха представени 
на прояви на национално и международно равнище. Един от последните проекти ще бъде оценка 
на ЕSENER-2, въз основа на която в началото на 2019 г. ще бъде разработен проектът ЕSENER-3. 

2.2 Общи прегледи в областта на БЗР 
Работата по тригодишния пилотен проект „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка 
възраст – безопасност и здраве при работа в контекста на застаряване на работната сила“ 
приключи през 2016 г. Целта му беше да се проучат начини за подобряване на безопасността и 
здравето при работа в контекста на предизвикателствата на застаряваща работна сила и да се 
подпомогне разработването на политики в тази област. Основните констатации на доклада могат 
да бъдат намерени на „По-безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст — 
окончателен обобщаващ аналитичен доклад “. 

През 2016 г. бяха публикувани първоначалните резултати от 
тригодишен проект за определяне на ефективни политики, 
стратегии и практически подходи към управлението на БЗР, в 
микропредприятията и малките предприятия (ММП). 
Докладът „Условия и правила за безопасност и здраве при 
работа в микропредприятията и малките предприятия в ЕС — 
проект SESAME“ потвърждава значението на ММП за 
икономиката на ЕС, но подчертава и загрижеността относно 
безопасността и здравето на работниците, като посочва 
факторите, допринасящи за недобро управление на БЗР в 
малките предприятия. Друг доклад за перспективите за 

работниците в ММП и собствениците на тези предприятия ще бъде публикуван през 2017 г. 

През 2016 г. продължи работата по всеки един от проектите за общ преглед на свързаните с 
работата заболявания и увреждания. Литературният обзор за първия проект, „Рехабилитация и 
връщане на работа след заболяване от рак“, бе публикуван 
на 4 февруари 2017 г., за да съвпадне със Световния ден за 
борба с рака. Литературни обзори за другите проекти2 ще 
бъдат публикувани по-късно през 2017 г. 

Друг проект за общ преглед в областта на БЗР, „Разходи и 
ползи от безопасността и здравето при работа“, си поставя 
за цел да извърши оценка на цената на БЗР за обществото, 
да помогне на лицата, вземащи политически решения, 
изследователите и посредниците да вземат информирани 
решения относно политиките и практиките в областта на БЗР. 
Първоначалният доклад относно прегледа на данните, 
„Изчисляване на разходите за свързани с работата 
злополуки и влошено здраве:Анализ на европейските източници на данни“, бе публикуван през 
                                            
 
2 Специфични свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти, и методологии за идентифициране 

на свързани с работата заболявания чрез системи за наблюдение и предупреждение. 

© EU-OSHA, Adam Skrzypczak 

© EU-OSHA, Emmanuel Biard 

https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/safer-and-healthier-work-any-age-final-overall-analysis-report-0/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/contexts-and-arrangements-occupational-safety-and-health-micro/view
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/rehabilitation-and-return-work-after-cancer-literature-review
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://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
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2016 г. Първата фаза от втория етап на проекта стартира през 2016 г. По-късно през 2017 г. ще 
бъде публикуван инструмент за визуализация на данните, който ще бъде последван от по-
усъвършенстван модел на себестойността. 

 

3 Инструменти за управление на БЗР 
OiRA е водеща уеб-базирана платформа на EU-OSHA, която предоставя на европейските 
предприятия безплатни интерактивни онлайн инструменти за оценка на риска на работното 
място. Инструментите са съобразени със специфичните потребности на различните сектори и 
националните условия. Уебсайтът на ОiRA бе обновен през 2016 г. предвид пускането му в 
действие през януари 2017 г. До края на 2016 г. бяха публикувани над 100 инструмента за ОiRA 
и с помощта на тези инструменти бяха извършени повече от 50 000 оценки на риска. ОiRA-
общността има ключова роля за успеха на проекта. През цялата 2016 г. EU-OSHA и общността 
работиха в тясно сътрудничество за повишаване на осведомеността за OiRA. EU-OSHA 
разработи също така промоционален набор от инструменти за ОiRA, който ще бъде публикуван 
през 2017 г. и ще помогне за разширяване на достъпа до ОiRA в цяла Европа. 

EU-OSHA е поела също задължението да подкрепя разработването и да популяризира 
използването на други електронни инструменти в областта на БЗР. За тази цел през септември 
2016 г. в Билбао беше проведен работен форум, посветен на електронните инструменти. 
Експерти направиха презентации по теми включващи от общ преглед на разработването на 
електронни инструменти до това как да се създаде мобилно приложение само с пет стъпки! Друг 
семинар в областта на електронните инструменти е планиран за септември 2017 г. Темата ще 
бъде опасни вещества — фокусът на кампанията „Здравословни работни места“ през 2018—
2019 г. 

 

4 Повишаване на осведомеността 
4.1 Кампании 
При оценката на кампанията „Здравословни работни места“ 2014—2015 г.: „Здравословни 
работни места — управлявай стреса!“ бе направено заключението, че тази кампания е била по-
успешна от всички предшестващи и се е доказала като истински катализатор за промени. EU-
OSHA ще се насочи към някои предизвикателства, като предоставяне на повече възможности за 
адаптиране на материалите за кампанията към националните условия и ще използва 
извлечените поуки при планирането на новата кампания „Здравословни работни места“ през 
2018—2019 г.  

https://oiraproject.eu/en/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/tools-osh-management
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/healthy-workplaces-manage-stress
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На 15 април 2016 г. бе даден официален старт на 
кампанията „Здравословни работни места“, 2016—
2017 г.: „Здравословни работни места за всички 
възрасти“. Тя се фокусира върху значението на 
превенцията на риска за поддържане на устойчив 
трудов живот. 

Мрежата на EU-OSHA от национални фокусни точки е 
гръбнакът на всяка кампания „Здравословни работни 
места“, тъй като тези фокусни точки координират 
кампанията на национално равнище. Те организират 
широк набор от дейности на кампанията, като 
мероприятия, медиийни и PR събития, и 
благодарение на техните усилия кампанията внесе 
яснота по въпроса защо здравословните и устойчиви 
работни места са жизненоважни за работниците на 
всички възрасти. 

Кампанията беше подпомогната с богат набор от материали, включително основен пакет за 
кампанията на 25 езика. До края на декември бяха раздадени около 800 000 броя материали за 
кампанията. Сред продуктите за тази кампания са следните: електронно ръководство 
„Здравословни работни места за всички възрасти“ и онлайн инструментът за визуализация „По-
безопасни и по-здравословни условия на труд на всяка възраст“, който дава възможност на 
потребителите за интерактивно проучване на информацията. 

По време на Европейската седмица за безопасност и здраве при работа, проведена от 24 до 
28 октомври, стотици събития бяха организирани в цяла Европа за популяризиране на 
посланията на кампанията. EU-OSHA и един от нейните медийни партньори на кампанията, 
PPE.org, проведоха чат на живо в Тwitter, което даде възможност на медийните партньори на 
кампанията да интервюират д-р Sedlatschek. 

Кампанията привлече над 100 официални партньори на кампанията (ОПК) и 34 медийни 
партньори на кампанията. През 2016 г. ОПК проведоха редица прояви, включително за обмен на 
добри практики в Ideal Standard и Lego. ОПК формираха освен това ръководна група на 
официалните партньори на кампанията „Здравословни работни места“, която си поставя за цел 
да развива и насърчава обмена на добри практики и взаимното обучение.  

Кампанията беше популяризирана и чрез социалните медии (#EUhealthyworkplaces), news 
articles (нови статии) и campaign newsletters (бюлетини за кампанията). 

В ход е подготовката за кампанията „Здравословни работни места — управление на опасните 
вещества!“ 2018-2019 г.. 

4.2 Дейности за повишаване на осведомеността 
През ноември 2016 г. наградата за филм за кампанията „Здравословни работни места“ на 
ДОК Лайпциг бе присъдена на Якоб Шмит за неговия филм „Да бъдеш учител“(Zwischen den 
Stühlen). Филмът разказва емоционално и шеговито историята на първите преживявания от 
работата в училище на трима млади учители. Представянето на психосоциалните рискове, пред 

Стартиране на кампанията „Здравословни работни 
места за всички възрасти“, Брюксел, април 2016 г. 

© EU-OSHA, Michael Chia 

https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/2016-17-campaign-healthy-workplaces-all-ages
https://healthy-workplaces.eu/en/national-focal-points
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/e-guide-all-ages
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/safer-and-healthier-work-any-age-data-visualisation-tool
https://healthy-workplaces.eu/en/european-week-safety-and-health-work
https://twitter.com/search?q=%23EUhealthyworkplaces&lang=en
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/news
https://healthy-workplaces.eu/en/healthy-workplaces-newsletter
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/future-campaigns
https://osha.europa.eu/en/healthy-workplaces-campaigns/awards/hw-film-award
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които са изправени младите учители, дава на зрителя богат материал за размисъл. Филмът ще 
бъде субтитриран на 13 езика и ще се предостави на националните фокусни точки на DVD. 

Никоя кампания за здравословни работни места не 
може да мине без филм за Напо. Пуснат беше нов 
филм Напо в ... Назад към бъдеще без 
здравословни проблеми, чиято цел е да се 
популяризират основните послания на кампанията 
„Здравословни работни места“, 2016—2017 г. 
Наборът от инструменти Напо за учители остана 
популярен и през 2016 г., като сега има и версия на 
чешки език. 

EU-OSHA организира редица прояви през цялата 
година, сред които честване на Деня на Европа на 

9 май. Агенцията беше домакин и на работно заседание на ХІХ Европейски здравен форум в 
Гащайн през септември и участва в ХІІ Световна конференция за предпазване от злополуки и 
подобряване на безопасността в Тампере, също през септември. EU-OSHA участва също така в 
ХІІ Световна конференция за предпазване от злополуки и подобряване на безопасността в Прага 
и в конференцията на Словашкото председателство на ЕС в Братислава, и двете през октомври. 
Форумът на агенциите на ЕС, проведен в Брюксел през декември, събра агенции, 
заинтересовани страни и политически стратези на ЕС за обсъждания на високо равнище. 

 
5 Познания и работа в мрежа 
ОSHwiki е многоезична уеб платформа на ЕU-OSHA за сътрудничество, която дава възможност 
на потребителите да създават и обменят онлайн знания в областта на БЗР. През 2016 г. ЕU-
OSHA подобри уебсайта ОSHwiki с оглед на разширяване на общността и увеличаване на базата 
от знания. В резултат бяха публикувани нови статии, а съществуващите бяха редактирани и 
преведени. След проучване бъдещето на ОSHwiki, EU-OSHA разработва понастоящем нова 
дългосрочна стратегия за платформата. 

През 2016 г. други дейности на EU-OSHA в областта на обмяна на познанията и работа в мрежа 
бяха насочени главно към предприемане на действия за борба срещу свързания с работата рак 
чрез повишаване на осведомеността и обмен на добри практики. Агенцията работи в тясно 
сътрудничество с петима европейски партньори за изготвяне на Пътна карта за канцерогени в 
изпълнение на споразумението, подписано на 25 май 2016 г. Пътната карта е съобразена с 
предложенията за изменение на Директивата за канцерогените и мутагените (2004/37/ЕО), която 
има за цел намаляване на експозицията на работниците на канцерогени. EU-OSHA оказа също 
така подкрепа на Европейската комисия при преразглеждането на директивата, чрез участие в 
заседания и видеоконференции. 

 

6 Работа в мрежа и корпоративни комуникации 
На заседанията си през 2016 г. управителният съвет одобри подновяването на договора на 
директора за нов петгодишен мандат и реши бюрото да действа като управителен комитет на 
ОiRA. Сред важните теми, обсъдени от различни консултативни групи на ЕU-OSHA, бяха ролята 

© Via Storia and the Napo Consortium 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/napo-safety-smile
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/napos-films/napo-back-healthy-future
https://www.napofilm.net/en/using-napo/napo-for-teachers
https://oshwiki.eu/wiki/Main_Page
https://osha.europa.eu/en/themes/dangerous-substances/roadmap-to-carcinogens
https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/directive-2004-37-ec-carcinogens-or-mutagens-at-work
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на националните фокусни точки в комуникацията и кампаниите (консултативна група по 
комуникации и популяризиране) и стратегията за кампанията „Здравословни работни места“, 
2018—2019 г. (консултативна група по комуникации и популяризиране и консултативна група по 
познание в областта на БЗР). 

На европейско равнище ЕU-OSHA продължи да развива работните си взаимоотношения с 
Европейския парламент и Европейската комисия, като предоставяше консултации по въпроси на 
БЗР и участваше в секторните комитети за социален диалог. Благодарение на участието си в 
заседания на Комисията по заетостта и социалните въпроси към Европейския парламент, 
Агенцията беше редовно във връзка с членовете на Европейския парламент и повишаваше 
осведомеността за  дейността си. EU-OSHA поддържаше тесни работни взаимоотношения също 
със социалните партньори и Eurofound. 

За постигането на тези цели EU-OSHA разчита на своите партньорства, сред които, наред с други  
и на партньорството със своите национални фокусни точки и мрежата „Enterprise Europe“ (EEN). 
В последното заседание на фокусните точки през 2016 г. за първи път участваха и посланиците 
на ЕЕN в областта на БЗР. В рамките на своя проект за партньорство в областта на 
комуникациите ЕU-OSHA работи съвместно с ЕЕN за подобряване на безопасността и здравето 
на работното място в ММП. През 2016 г. броят на посланиците на ЕЕN в областта на БЗР 
нарастна от 17 през 2015 г. до 28 през 2016 г. 

По отношение на присъствието на ЕU-OSHA в интернет, през 2016 г. бе постигнат друг голям 
успех: на всичките уебсайтове на Агенцията бяха регистрирани 2,4 милиона посещения, като 
присъствието на EU-OSHA в социалните медии продължи да нараства във всички платформи 
(Twitter, Facebook, LinkedIn и YouTube) — например с 19% спрямо 2015 г. в случая с Twitter. 
OSHmail, онлайн бюлетинът на EU-OSHA, също отбеляза ръст на своите абонати до над 73 000. 

EU-OSHA има шест национални фокусни точки в държавите от Западните Балкани и Турция, 
които допринасят за интегрирането им в европейската тристранна структура по въпросите на 
БЗР. Работата на Агенцията в тези държави се подпомага от Инструмента за 
предприсъединителна помощ (ИПП). В резултат на тази подкрепа, само през 2016 г. над 
200 специалисти и социални партньори по БЗР от тези държави получиха възможност да 
участват в учебни занятия, работни форуми и семинари. Този значителен обмен на информация 
доведе до по-добро разбиране на европейските практики в областта на БЗР и подобряване на 
социалния диалог в целия регион. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.eurofound.europa.eu/
http://een.ec.europa.eu/
https://twitter.com/eu_osha
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/european-agency-for-safety-and-health-at-work
https://www.youtube.com/user/EUOSHA
https://osha.europa.eu/en/oshmail-newsletter
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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. 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 и извън него. 

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