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Въведение 
Настоящият доклад е част от проекта „По-безопасна и по-здравословна работа на всяка 
възраст“, иницииран и финансиран от Европейския парламент 1 2 . Целта на Европейския 
парламент е да проучи по-задълбочено възможните начини за подобряване на здравето и 
безопасността на възрастните хора на работното място.  

Проектът, който започна през 2013 г.,  

• направи преглед на актуалното състояние на знанията относно застаряването и 
работата; 

• проучи политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки, насочени към 
предизвикателствата на застаряването на работната сила в областта на безопасността 
и здравето при работа (БЗР) и в области на политиката, които влияят на БЗР, като 
заетост и социални въпроси, обществено здраве и образование;  

• проучи политиките, стратегиите и програмите на ЕС и държавите членки във връзка с 
рехабилитацията/връщането на работа;  

• и събра информация за свързани с тях практики на равнище работно място.  

За да се направи преглед на развитието на политиките и инициативите, предприети в Европа за 
справяне с демографските промени, бяха изготвени доклади по държави, със специален акцент 
върху инициативите за подобряване на здравето и безопасността на застаряващата работната 
сила и инициативите, насочени към насърчаване на рехабилитацията/връщането на работа.  

 

Методология 

Докладите по държави бяха изготвени във всяка от 28-те държави — членки на ЕС, и държавите 
— членки на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ) (Исландия, Швейцария, 
Лихтенщайн и Норвегия). В осем държави (Австрия, Белгия, Дания, Финландия, Франция, 
Германия, Нидерландия и Обединеното кралство) изследването беше проведено по-
задълбочено, като включи допълнителни ресурси и консултации със съответните 
заинтересовани страни чрез организиране на експертни работни групи.  

Използваната за изготвянето на докладите информация беше събрана между септември 
2013 г. и юни 2014 г. и идва от международни, европейски и национални източници, цитирани в 
библиографията на доклада.  

Представените в първия раздел на доклада показатели са избрани с оглед на: 
• Значението им за темата: В допълнение към данните за условията на труд и здравето 

бяха включени показатели, свързани с общите контекстуални фактори, напр. 
демографското развитие, пазара на труда и заетостта. 

• Наличие на данни по възрастови групи: Тъй като в центъра на тази дейност е 
проучването на дейностите в контекста на застаряването на работната сила, от основно 
значение за проекта е данните да се събират по възрастови групи.  

• Географско покритие: За да е възможно съпоставяне на резултатите за всички държави 
членки, е важно във всички доклади по държави да се използват еднакви показатели. 
Поради тази причина бяха предпочитани европейски и международни източници. 

Между март и юни 2014 г. в осемте държави, подложени на задълбочено проучване, и в две 
допълнителни държави, Полша и Гърция, бяха проведени национални семинари на експертно 
равнище. 

Целите на семинарите бяха: 
• да потвърдят констатациите и да тълкуват резултатите от документалната проверка; 

                                                      
1 Официален вестник на Европейския съюз, „04 04 16 — Пилотен проект — Безопасни и здравословни условия на труд 

за възрастните работници“, глава 0404—Заетост, социална солидарност и равенство на половете, 29.2.2012 г., 
стр. II/230 - II/231. Достъпно на:  
http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/   
(Достъп през декември 2014 г.)  

2 Дейностите, осъществявани за пилотния проект на Европейския парламент, се координират от Европейската агенция 
за безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и се изпълняват от консорциум, ръководен от Milieu Ltd (другите 
партньори в консорциума са: COWI, IOM, IDEWE, FORBA, GfK, NIOM). 

http://bookshop.europa.eu/en/officialjournal-of-the-european-union-l-56-29.02.2012-pbFXAL12056/
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• да стимулират дискусии между посредници и експерти в областта на здравето и 
безопасността при работа и рехабилитацията/връщането на работа, за да се събере 
допълнителна информация и примери за добри практики; 

• да се обменят мнения и идеи за това, кои практики са ефективни, какво може да бъде 
подобрено и какви са движещите сили, потребностите и препятствията за преодоляване 
на предизвикателствата на застаряването на работната сила. 

 

Настоящият доклад описва политиките и стратегиите в България, свързани със застаряването 
на работната сила. По-конкретно той се съсредоточава върху инициативите за подобряване на 
здравето и безопасността на застаряващата работна сила и инициативите, насочени към 
насърчаване на рехабилитацията/връщането на работа на работници след здравословен 
проблем.  

 

Структура на доклада 

В първия раздел от доклада е представена обща информация за демографското развитие, 
пазара на труда, условията на труд и здравословното състояние на по-възрастното работещо 
население. Описана е също институционалната и правната рамка на здравето и безопасността 
при работа във Финландия към юни 2014 г.  

Във втория раздел са описани стратегиите, политиките, програмите и дейностите, инициирани 
от правителството или от свързани с правителството организации, социални партньори и 
неправителствени организации за справяне с предизвикателствата, свързани с демографските 
промени, и по-конкретно застаряването на работната сила. Тези инициативи са идентифицирани 
най-вече в областта на здравето и безопасността при работа, но и в областта на заетостта и 
общественото здраве и всякакви други свързани области на политиката.  

Третият раздел се съсредоточава върху въпроса за рехабилитацията и връщането на работа на 
работници след здравословен проблем (злополука или заболяване). Той започва с представяне 
на националната система за рехабилитация на работници след дългосрочен отпуск по болест 
или нетрудоспособност и разглежда правната и политическа рамка, участниците и основните 
етапи на процеса на рехабилитация. Втората половина от раздела описва конкретните 
дейности, програми или стратегии, прилагани от правителството или от свързани с 
правителството организации, социални партньори и неправителствени организации за 
рехабилитация на работниците.  
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1 Общ контекст 
Раздел 1 от настоящия доклад започва с преглед на най-важните факти и цифри за 
съществуващата ситуация в България по отношение на демографията, пазара на труда, 
условията на труд и здравословното състояние на по-възрастното работещо население. След 
това е предоставена обща информация относно институционалната и правната рамка в 
България, свързани с безопасната и здравословна работа в контекста на застаряването на 
работната сила. Накрая се прави кратък преглед на пенсионната система, като се разглежда по-
конкретно законовата и действителната пенсионна възраст, възможностите за ранно 
пенсиониране и текущите или предстоящи реформи, които биха могли да окажат влияние върху 
по-възрастните работници.  

1.1 Факти и цифри 
В този подраздел с факти и цифри редица показатели представят съществуващата ситуация в 
България по отношение на демографските фактори, пазара на труда, условията на труд и 
здравословното състояние на по-възрастното работещо население.  

Следните определения имат за цел да осигурят по-голяма яснота по редица термини, 
използвани често в раздела3: 

• „Медиана на възрастта“ е възрастта, която разделя населението на две числено равни 
групи.  

• „Коефициент на възрастова зависимост“ е съотношението между броя на по-
възрастните лица от населението на възраст, в която то най-общо е икономически 
неактивно (населението на 65 и повече години), и броя на лицата от населението в 
трудоспособна възраст (от 15 до 64 години).  

• „Пенсия за старост“ е плащане за поддържане на доходите на едно лице след 
пенсионирането му на стандартна възраст или плащане, извършено в подкрепа на 
доходите на възрастните хора4. 

• „Продължителност на живота в добро здраве“, наричана също продължителност на 
живота във физическа дееспособност, е броят на годините, които дадено лице се очаква 
да живее в добро здравословно състояние5. 

Таблица 1 дава обща представа за избрани показатели, някои от които са описани в останалата 
част на раздела. 

 
Таблица 1, Общ преглед на основните показатели 

 България ЕС-28 
Медиана на възрастта 2013 г. (2060 г.) 43 (48) 42 (46) 
Дял на населението на възраст от 55 до 64 години (2013 г.) 14% 13% 
Дял на населението на възраст над 65 години (2013 г.) 19% 18% 
Коефициент на възрастова зависимост (65+/15-64) 2013 г. 
(2060 г.) 28% (59%) 28% (50%) 

Заетост на лицата на възраст от 55 до 64 години (2013 г.) (∆ от 
2003 г.) 47% (+17 пр.п.6) 50% (+10 пр.п.) 

                                                      
3Определенията са взети от речника на Евростат (освен ако не е посочено друго): 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries (Достъп през декември 2014 г.) 
4 Евростат, Методологии и работни документи, Наръчник и ръководство за потребителите на Европейската 

система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS), стр. 58. Достъпно на: 
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-
a41d6a2df37f?version=1.0 (Достъп през декември 2014 г.) 

5 Този показател се съставя отделно за мъже и жени, както при раждането, така и на 65 години. Той се основава на 
специфичното за възрастта наличие на (съотношение между) населението в добро и в лошо здравословно състояние 
и специфичната за възрастта информация за смъртността. Добро здравословно състояние е здравословно състояние, 
при което няма ограничения във функционирането и няма увреждания.  

6 Прекъсване на времевия ред 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Thematic_glossaries
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
http://ec.europa.eu/eurostat/documents/3859598/5922833/KS-RA-12-014-EN.PDF/6da3b2bf-85ba-4665-b318-a41d6a2df37f?version=1.0
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 България ЕС-28 
Официална пенсионна възраст (2012 г.)7  60(ж)/63(м)8  
Действителна пенсионна възраст (2012 г.) 9 60,1(ж)/61,8(м)10 60,9(ж)/62,3(м)*11 
Дял на пенсионерите (на възраст от 50 до 69 години), напуснали 
работа по здравословни или свързани с увреждане причини 
(2012 г.) 

10% 21% 

 
   

Разходи за пенсии (% от БВП) (2011 г.*) 
Всички пенсии 

Пенсии за старост 
Инвалидни 

 
8,7% 
6,7% 
0,8% 

 
13.0%12 

  9,5% 
  0,9% 

Очаквана продължителност на живот на 65 години, в години 
(2011 г.) 

Жени 
Мъже 

15,8 
17,3 

14 

19,7  
21,3  
17,8  

Продължителност на живота в добро здраве на 65 (и 50) години 
(2011 г.) 

Жени 
Мъже 

 
9,7 (20,3) 
8,6 (17,5) 

8,6 (17,7) 
8,6 (17,9) 
8,6 (17,5) 

Заети лица на възраст от 55 до 64 години, съобщили за един 
или повече от един свързани с работата здравословни 
проблеми през последните 12 месеца през 2007 г. (% от всички 
заети лица на възраст от 55 до 64 години) 

8,9% 11%13 

Дял на заетите лица на възраст от 55 до 64 години, които 
възприемат здравословното си състояние като лошо или много 
лошо (и лица на възраст от 45 до 54 години), 2012 г. 

4,9% (1,6%) 5,7% (3,8%) 

Дял на заетите лица на възраст от 55 до 64 години, които имат 
продължително заболяване или здравословен проблем (и лица 
на възраст от 45 до 54 години), 2012 г. 

16,8% (7,7%) 33,3%** 
(24,2%**) 

Дял на лицата на възраст от 55 до 64 години, които съобщават, 
че МСС са най-сериозният им свързан с работата здравословен 
проблем през последните 12 месеца (2007 г.) 

Жени 
Мъже 

 
40% 

38% 
43% 

 
60%14 

64% 
56% 

Дял на работниците на възраст над 50 години, които смятат, че 
няма да могат да работят сегашната си работа на 60 години15 
(2010 г.) 

64% 71%16 

Дял на заетите лица с трудов стаж, които съобщават, че на 
работното им място са въведени 17  (2013 г.);мерки за 
адаптиране на работните места за възрастните работници 

23% 31% 

Източници: Всички данни са така, както са публикувани от Евростат, освен ако не е посочено друго. Използваните от 
Евростат източници включват: Статистически данни за населението на Евростат, Прогнози за населението на Евростат, 

                                                      
7 Вж. раздел 1.4 относно пенсионната система. 
8 Данните са за пенсионната възраст през 2011 г. Пенсионната възраст ще се повишава до 2021 г., вж. раздел 1.4 

относно пенсионната система.  
9 Източник: Прогнози на ОИСР относно „средната действителна възраст на пенсиониране спрямо официалната възраст, 

2007–2012 г.“ 
10 Данните за България са за 2011 г. 
11 Тези данни са за ЕС-27. 
12 Данните за разходите за пенсии са неокончателни. 
13 Тези данни са за ЕС-26 без Франция. Поради различната формулировка във френската версия на въпросника, 

резултатите са много различни във Франция и Евростат препоръчва да се използват обобщените данни без Франция. 
14 Тези данни са за ЕС-26 без Франция. Поради различната формулировка във френската версия на въпросника, 

резултатите са много различни във Франция и Евростат препоръчва да се използват обобщените данни без Франция.  
15 Източник: Европейско проучване на условията на труд, 2010 г. 
16 Тези данни са за ЕС-27. 
17 Европейска комисия, Флаш Евробарометър относно условията на труд — Информационен фиш България, 2014 г. 

Достъпно на: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_bg_en.pdf (Достъп през декември 2014 г.) 

http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_bg_en.pdf
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Наблюдение на работната сила в Европа (EU-LFS), Европейско изследване за доходите и условията на живот (EU-SILC), 
Европейска система за интегрирана статистика на социалната защита (ESSPROS).  
* Данните са за 2011 г. и за ЕС-27; ** само прогнозни данни (от Евростат) 
 

Демографско развитие 

Подобно на развитието навсякъде в ЕС, населението на България става все по-старо от 60-те 
години на ХХ в. Медианата на възрастта се е увеличила с около 13 години и през 2013 г. 
достигна 43 (с една година повече от медианата на възрастта на населението на ЕС — 
42 години).18  

Застаряването на населението се отразява и върху разпределението на населението в 
различните възрастови групи и тяхното развитие в периода между 1990 и 2013 г. Делът на най-
възрастните (над 65 години) се увеличава от 13% през 1990 г. на 19% през 2013 г. (ЕС-28: 18% 
през 2013 г.); делът на възрастовата група от 55 до 64 се увеличава от 13% през 1990 г. на 14% 
през 2013 г. (ЕС-28: 13% през 2013 г.).  

Предвижда се застаряването на населението да продължи. Групата на „лицата на възраст над 
65 години“ ще се увеличи от 19% от цялото население през 2013 г. на 32% през 2060 г. Това 
застаряване е показано и на възрастовата пирамида по-долу (Фигура 1), която показва, че между 
2010 и 2050 г. групата на лицата на възраст от 20 до 65 години се предвижда да намалее, докато 
възрастовата група на лицата на възраст над 65 години се предвижда да нарасне. Това се вижда 
и от коефициента на възрастова зависимост (вж. Таблица 1). 
Фигура 1, Общ брой на населението по възрастови групи и пол, 2010 г., и прогноза за 2050 г. 

 
Източник: Международна конференция за населението и развитието след 2014 г., Профил за изпълнение за България19.  

Male Мъже 

Female Жени 

(thousands) (хиляди) 

 

                                                      
18 Статистически данни за населението на Евростат за 2013 г., показатели за структурата. Данните за „общ брой на 

населението на ЕС“ и „средно за ЕС“ в този раздел са за ЕС-27, тъй като данни за ЕС-28 липсват за много години.  
19 Международна конференция за населението и развитието след 2014 г., Профил за изпълнение за България. Достъпно 

на: http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles (Достъп през декември 2014 г.) 

http://icpdbeyond2014.org/about/view/19-country-implementation-profiles
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Участие на пазара на труда 

Коефициентът на заетост на лицата на възраст от 55 до 64 години в България почти 
непрекъснато се увеличава от 2000 г. насам, с малък спад през 2009 г. За разлика от другите 
възрастови групи, тази група се е възстановила доста добре от икономическата криза, като 
коефициентът на заетост се увеличава отново между 2010 и 2012 г. (вж. графиката по-долу).  

В сравнение със средното равнище на заетост за възрастовата група от 55 до 64 години в ЕС-
28, равнището на заетост в България е много по-ниско (около 20 пр.п.) през 2000 г., но през 
2013 г. е подобно на равнището в ЕС-28, около 50%. 

 
Фигура 2, Равнище на заетост по широки възрастови групи, тенденция 2000—2013 г., български 
граждани, всички националности 

 
Източник: Евростат 2013 г., EU-LFS, резултати от годишното подробно изследване, Равнища на заетост по пол, възраст 
и националност (%) [lfsa_ergan] 
 

Условия на труд 

Въз основа на Петото европейско проучване на условията на труд (5то EWCS), проведено от 
Европейската фондация за подобряване на условията на живот и труд (Eurofound) през 2010 г., 
могат да се направят следните изводи относно условията на труд за по-възрастните работници 
(на възраст 50 и повече години) в България20:  

• Делът на работниците, които трябва да носят тежки товари най-малко една четвърт от 
времето, не се променя много с възрастта в България: той е около 36% за младите 
работници21, 35% от работниците на възраст от 30 до 49 години и 34% от по-възрастните 
работници (ЕС-27: 32%). 

• През 2010 г. 21% от по-възрастните работници съобщават, че работят в изморителни или 
болезнени пози (почти) през цялото време (спрямо 15% от младите работници и 23% от 
работниците на възраст от 30 до 49 години). Този процент е по-висок от средния за ЕС 
(16%).  

• В България излагането на работа на смени е в по-ниска степен за по-възрастните 
работници (23%), отколкото за младите работници (30%), но е в значително по-висока 
степен от средната стойност за ЕС за по-възрастни работници (14%). Делът на по-
възрастните работници, които работят през нощта, също е по-висок в България (21%), 
отколкото в ЕС (16%)   

                                                      
20 Освен ако не е посочено друго, всички данни по-нататък са взети от Европейското проучване на условията на труд, 

http://eurofound.europa.eu/surveys/ewcs (Достъп през декември 2014 г.) 
21 Терминът „по-възрастни работници“ в този раздел означава работници на възраст 50 и повече години, а терминът 

„млади работници“ — работници под 30-годишна възраст. 
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• В България удовлетворението от баланса между работата и личния живот сред по-
възрастните работници е по-ниско от средното за ЕС: 81,1% от българските работници на 
възраст над 50 години смятат, че работното им време се вписва добре или много добре в 
техните семейни и социални ангажименти (84,5% на равнище ЕС). 

• Както и в повечето други държави — членки на ЕС, в България броят на хората, съобщили 
за три или повече външни ограничения на темпа на работата им (напр. изисквания от 
страна на други хора или цели по отношение на производството/ефективността) намалява 
с възрастта: 22  50% от младите работници и едва 29% от по-възрастните работници 
съобщават за това. Това е малко над средната стойност за по-възрастните работници в 
ЕС (27%). 

• В България обучение на работното място получава по-малък дял от работниците от 
всички възрастови групи в сравнение със средната стойност за ЕС. За по-възрастните 
работници този процент е 15%, спрямо средно 26% за ЕС. 

• 38% от по-възрастните работници в България смятат, че работата се отразява 
отрицателно на здравето им. Този процент е значително по-висок от процента за ЕС 
(27%).  

• Обаче удовлетвореността от условията на труд сред по-възрастните работници се е 
увеличила от 62% през 2000 г. на 75% през 2010 г. (въпреки че продължава да е по-ниска 
от средната за ЕС — 84%). 

• В България е налице малко по-нисък дял на по-възрастните работници (около 64%), които 
смятат, че ще бъдат в състояние да вършат същата работа на 60 години, отколкото в 
цялото заето население на ЕС-27 (около 71%). 

• В България едва 23% от заетите лица и хората с трудов стаж посочват, че на работното 
им място са въведени мерки за адаптиране на работното място за по-възрастните 
хора (спрямо средно 31% в ЕС-28) (10% от анкетираните са отговорили, че не им е 
известно)23. 

 

Здраве 

През 2011 г. прогнозите показват, че въпреки че българските мъже на възраст 65 години имат 
очаквана продължителност на живота още 14 години 24  (много по-ниска, отколкото за 
населението в ЕС като цяло — 17,8), 8,6 от тях очакват  „продължителност на живота в добро 
здраве“ (както и при цялото население на ЕС) 25. Жените на възраст 65 години имат очаквана 
продължителност на живот още 17,3 години (21 години в ЕС), включително 9,7 години живот в 
добро здраве (спрямо 8,6 години на равнище ЕС). Интересно е да се отбележи, че данните за 
България през 2011 г. са в по-ниски стойности, отколкото през 2006 г. 

Усещането за здравословно състояние сред заетите лица в България се влошава с възрастта, 
както е показано в Таблица 2 по-долу. 

 

                                                      
22 Индексът измерва дали някой от следните фактори определя темпото на работа на работника: работа, извършвана 

от колегите, изисквания от други хора, цели по отношение на производство или резултатите, скорост на машината, 
директен контрол от страна на началника. Посочените дялове се отнасят до работници, посочили, че тяхната работа 
се определя от три или повече от тези фактори.  

23 Европейска комисия, Флаш Евробарометър относно условията на труд — Информационен фиш България, 2014 г. 
Достъпно на: http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_bg_en.pdf (Достъп през декември 2014 г.) 

24 Евростат 2013 г., „Очаквана продължителност на живота по възраст и пол“ [demo_mlexpec]. 
25 Евростат 2013 г. „Продължителност на живота в добро здраве (от 2004 г. нататък)“ (hlth_hlye).  

http://ec.europa.eu/public_opinion/flash/fl_398_fact_bg_en.pdf
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Таблица 2, Самооценка на здравето сред заетите в различните възрастови групи, 2012 г.; процент 
на лицата от възрастовата група, съобщили за „много лошо“ или „лошо“ здравословно състояние. 

 16–44 години 45–54 години 55–64 години 65 и повече години 
Заети лица 0,6% 1,6% 4,9% 4,3%26 

Източник: EU-SILC Самооценка за здравето по пол, възраст и трудов статус (%) [hlth_silc_01] 
* Данните са с ниска степен на надеждност. 

 

Както е показано в Таблица 3, делът на българските работници на възраст от 55 до 64 години, 
които са съобщили, че страдат от свързани с работата здравословни проблеми, е бил малко 
по-нисък от средната стойност за ЕС за същата възрастова група през 2007 г.27 

 
Таблица 3, Свързани с работата здравословни проблеми, съобщени от самите работници в 
България и ЕС-27, по възрастови групи 

Години % 
България 25–34 години 2% 
България 35–44 години 3% 
България 45–54 години 6% 
България 55–64 години 9% (един и същ за двата пола) 
ЕС-27* 55–64 години 11% 

Източник: Специален модул на EU-LFS за 2007 г. относно трудовите злополуки и свързаните с работата здравословни 
проблеми, Лица, съобщили за един или повече свързани с работата здравословни проблеми през последните 
12 месеца, по възраст – % [hsw_pb1] 
* Тези данни са за ЕС-27 без Франция, тъй като във Франция формулировката на въпроса е малко по-различна и това 
води до отклонение. Евростат препоръчва да се използват обобщените данни без Франция.  

 

Най-сериозните свързани с работата здравословни проблеми, съобщавани от хората на 
възраст от 55 до 64 години, са — както и в повечето други държави — мускулно-скелетните 
смущения (МСС) (Таблица 4) 28. Обаче, спрямо средната стойност за ЕС, разпространението на 
сърдечно-съдови заболявания също е високо в България, особено сред жените. Въпреки че 
важността на физическите заболявания (сърдечно-съдови и белодробни заболявания) като най-
сериозни свързани с работата здравословни проблеми се увеличава с възрастта, значението на 
стреса, депресията и тревожността намалява.  

 
Таблица 4, Най-сериозен свързан с работата здравословен проблем през последните 12 месеца, % 
от всички работници, съобщили за свързан с работата проблем през последните 12 месеца; по пол 
и по най-разпространени типове заболявания29 

  Сърдечно- Мускулно-скелетни Стрес, депресия, Белодробни 

                                                      
26 Това са данните само за „лошо“ здравословно състояние, тъй като данни за „много лошо“ здравословно състояние 

липсват. 
27 Специален модул на EU-LFS за 2007 г. относно трудовите злополуки и свързаните с работата здравословни проблеми 

„Лица, съобщили за един или повече свързани с работата здравословни проблеми през последните 12 месеца, по пол, 
възраст и образование — % [hsw_pb1]“; дял от всички заети в съответната възрастова група; свързан с работата 
здравословен проблем е понятие, което обхващаща всички болести, увреждания и други физически или психически 
проблеми, извън случайните наранявания, претърпени от лицето през последните 12 месеца и причинени или 
влошени от работата. Това е широко понятие, което обхваща много повече от признатите професионални 
заболявания. 

28 Специален модул на EU-LFS за 2007 г. относно трудовите злополуки и свързаните с работата здравословни 
проблеми, Лица, съобщили за най-сериозния си свързан с работата здравословен проблем през последните 
12 месеца, по тип проблем – % [hsw_pb5]; модулът прави разграничение между общо 8 различни проблема.  

29 Налични са по-скорошни данни (специален модул на EU-LFS от 2013 г.); обаче няколко държави не са предоставили 
данни за 2013 г. и поради тази причина не могат да се изчислят обобщени данни за ЕС за тази променлива 
величина. Поради тези ограничения в настоящия доклад се използват данни за 2007 г. Данни за 2013 г. могат да 
бъдат получени от Евростат на: http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database   

http://ec.europa.eu/eurostat/web/lfs/data/database
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съдови 
заболявания 

смущения тревожност заболявания 

35–44 
години 

Общо 
(ЕС-27*) 

5,5 

(2,9) 

37,0 

(60,9) 

11,2 

(16,4) 

4,9 

(4,9) 

 Жени 4,6 37,2 8,6 2,6 

 Мъже 6,6 36,9 14,3 7,5 
45–54 
години 

Общо 
(ЕС-27*) 

13,6 

(6,2) 

35,8 

(61,3) 

9,7 

(13,5) 

9,7 

(4,7) 

 Жени 9,8 34,3 12,3 9,7 

 Мъже 17,5 37,3 7,2 9,7 
55–64 
години 

Общо 
(ЕС-27*) 

23,0 

(11,3) 

40,3 

(59,9) 

4,3 

(9,2) 

10,1 

(5,8) 

 Жени 26,1 37,8 3,1 6,8 

 Мъже 19,4 43,4 5,6 13,9 

Източник: Специален модул на EU-LFS за 2007 г. относно трудовите злополуки и свързаните с работата здравословни 
проблеми, Лица, съобщили за най-сериозния си свързан с работата здравословен проблем през последните 12 месеца, 
по тип проблем – % [hsw_pb5] 
* тези данни са за ЕС-27 без Франция, тъй като във Франция формулировката на въпроса е малко по-различна и поради 
това води до отклонение. Евростат препоръчва да се използват обобщените данни без Франция. 

 

Определение 

В България няма официално определение на понятието „по-възрастни работници“. 
Трудоспособна възраст е възрастта между 15 и 64 години. Агенцията по заетостта наблюдава 
„уязвимата“ група на по-възрастните работници на пазара на труда, включително и лицата над 
50 години (в някои случаи 50 години за жените и 55 години за мъжете). В наблюденията на 
Националния статистически институт (НСИ) групата на по-възрастните работници включва 
лицата на възраст над ***. 

1.2 Институционална структура за безопасност и здраве при 
работа 

Настоящият раздел представя цялостната институционална структура, свързана със здравето и 
безопасността при работа. 

 

Обща структура 

Министерският съвет носи цялата отговорност за здравето и безопасността при работа. 
Основните компетенции и отговорности за разработването и прилагането на политиката в 
областта на безопасността и здравето са разделени между Министерството на труда и 
социалната политика и Министерството на здравеопазването.  

Министерства: 

• Министерството на труда и социалната политика изготвя, координира и провежда 
държавната политика в областта на безопасността и здравето при работа; участва в 
изготвянето на трудовото законодателство и законодателството в областта на БЗР; 
осъществява интегриран контрол чрез Изпълнителна агенция „Главна инспекция по 
труда“ във всички отрасли и дейности. То отговаря за дейността на националната 
фокусна точка на EU OSHA. 

• Министерството на здравеопазването управлява и координира дейностите, свързани 
с профилактиката и насърчаването на здравето при работа; повишаването на 
работоспособността; оценката на риска; трудовата медицина; регистрирането и 
наблюдението на дейността на службите по трудова медицина. Специализирани 
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институции за наблюдение и контрол в рамките на МЗ са  Регионалните здравни 
инспекции.  

Правоприлагащи органи: 

• Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ (ИА ГИТ) отговаря за 
цялостното наблюдение на трудовото законодателство по осигуряване на здравословни 
и безопасни условия на труд и трудовите взаимоотношения и упражнява специализиран 
контрол по прилагането на Закона за насърчаване на заетостта и Закона за държавните 
служители. ГИТ също така подпомага/консултира работодателите в изпълнението за 
законовите им задължения. 

• Националният осигурителен институт (НОИ) (чрез териториалните си поделения) 
наблюдава експертизата на трудоспособността; разследва трудови злополуки; 
поддържа информационна система за трудовите злополуки; администрира средствата, 
събрани чрез вноските на работодателите за Фонд „Трудова злополука и професионална 
болест“.  

Служби по трудова медицина: 

• Служби по трудова медицина, създадени от самите работодатели индивидуално или 
съвместно с други работодатели или външни: съгласно Закона за здравословни и 
безопасни условия на труд, работодателите са длъжни да създадат служба за трудова 
медицина в предприятието самостоятелно или съвместно с други работодатели, или да 
сключат договор със Служба по трудова медицина, регистрирана в Министерството на 
здравеопазването.   

• Служби по трудова медицина, създадени от юридически или физически лица, 
регистрирани по Търговския закон, Закона за кооперациите или Закона за юридическите 
лица с нестопанска цел. 

• Лечебни заведения, учредени като самостоятелни юридически лица за обслужване на 
работниците. 
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Фонд 
„Условия 
на труд“ 

Национален съвет по условията 
на труд (НСУТ) 

 

 
 
Източник: Авторът, въз основа на публикация на ИА ГИТ, Общ профил по БЗР, 2013 г.30  

 
Други организации и институции с функции, свързани с БЗР: 

• Националният център по обществено здраве и анализи (НЦОЗА) е структура в 
рамките на националната система за здравеопазване и осъществява дейности за 
опазване на общественото здраве, укрепване на здравето и профилактика на 
заболявания, осигуряване на анализи и информация за управлението на здравните 
грижи, включително изследвания и анализи, свързани с БЗР. 

• Инфраструктурата от услуги за подпомагане на работодателите при изпълнение на 
задълженията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд включва 
също така лицензирани публични и частни лаборатории за измерване на параметрите 

                                                      
30 ИА ГИТ, Общ профил по БЗР, 2013 г. Достъпно на: http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=10 

(Достъп през декември 2014 г.) 

Фигура 3, Институционална структура за безопасност и здраве при работа 

На равнище предприятие 

(Отраслов СУТ, 
Регионален СУТ) 

Министерски 
съвет  

Министър, 
Министерство на 

труда и 
 

 

Министър, 
Министерство на 

здравеопазването  

Изпълнителна 
агенция „Главна 

инспекция по труда“  

Регионални 
здравни 

инспекции  

НЦОЗАздраве и 
анализи 

Национален 
център по 

радиобиология и 
радиационна 

защита 

Национален 
осигурителен 

институт 

Национален съвет за 
тристранно сътрудничество 

Териториални инспекции 
Регионална дирекция 

Териториални 
клонове 

Национале
н съвет за 
инспекция 

  

Работодател 

Длъжностно лице по 
БЗР/специализирана 

служба за 
предотвратяване на 

рискове 

Служба по трудова 
медицина 

(вътрешна/външна) 

Профсъюзна 
организация 

Комитет/група по условията 
на труд 

http://projects.gli.government.bg/index.php?mod=content&show=10
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на условията на труд, центрове за обучение и консултации по въпроси, свързани със 
здравето и безопасността на работното място, и т.н.  

• Национален фонд „Условия на труд“ е създаден с цел да финансира дейности, 
насочени към подобряване на условията на труд. Средствата на Фонда се разпределят 
за: проекти за подобряване на условията на труд в предприятията; диагностика на 
професионални болести; изготвяне на проекти на нормативни актове, правила, норми и 
изисквания; организиране и провеждане на обучения, семинари и конференции. 

 

Социален диалог 

Националната политика по здраве и безопасност се изготвя и прилага най-вече чрез 
консултации, координация и сътрудничество в специалните създадени със закон структури за 
тристранно и двустранно социално партньорство по БЗР на национално, отраслово, областно 
равнище и на ниво предприятие: 

На национално/регионално равнище:  

• Създаден е Национален съвет по условията на труд (НСУТ), който се състои от 
представители на организациите на правителството и национално представените 
работодателски и синдикални организации на паритетен принцип. Той отговаря за 
изготвянето и прилагането на политиката по БЗР на национално равнище, включително 
за годишната Национална програма по безопасност и здраве при работа. 

• Регионалният съвет по условията на труд (РСУТ) координира специфични 
регионални въпроси по БЗР. 

• Икономическият и социален съвет, който се състои от представители на социалните 
партньори и НПО, също обсъжда свързани с БЗР въпроси.  

• Други тристранни органи, в които темите по БЗР също са част от социалния диалог, 
включват Националния съвет за тристранно сътрудничество, Националния съвет за 
инспекция на труда, управителния съвет на Фонд „Условия на труд“ и надзорните съвети 
на Националния осигурителен институт и Националната здравноосигурителна каса.  

На секторно/отраслово равнище се създава Секторен/отраслов съвет по условията на труд, 
който се занимава със специфични въпроси в областта на БЗР. Колективното договаряне на 
отраслово/браншово и фирмено ниво подкрепя подобряването на условията на труд. Всички 
проучвания показват, че наличието на синдикална организация на работното място оказва 
положително влияние върху безопасността и здравето при работа. На равнище дружество, в 
дружествата с повече от 50 работници и служители въпросите на БЗР се обсъждат от Комитет 
по условията на труд, който се състои от равен брой представители на работодателя и 
работниците. В дружествата, състоящи се от 5 до 50 работници и служители, се създава Група 
за условията на труд.  

Социалният диалог по БЗР на национално равнище е добре институционализиран и може да се 
счита за успешен. Националната политика по здраве и безопасност се изготвя и прилага най-
вече чрез консултации, координация и сътрудничество в специалните създадени със закон 
структури. В същото време, на ниво отрасъл и предприятие има някои недостатъци и не всички 
браншови и регионални съвети по условията на труд и комитети/групи по условията на труд 
функционират адекватно, а някои от тях изобщо не функционират. Възпрепятстващите фактори 
включват липсата на капацитет на някои представители на социалните партньори или липсата 
на финансови ресурси за подобряване на БЗР.  

 

1.3 Законодателство в областта на заетостта, БЗР и борбата 
срещу дискриминацията 

Следващият раздел предлага кратък преглед на основните елементи на законодателството в 
областта на здравето и безопасността при работа, заетостта и борбата срещу дискриминацията 
и доколко те съдържат разпоредби по отношение на по-възрастните работници.  
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Законодателство в областта на здравето и безопасността при работа 

• Законът за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ, 1997 г.) 31 
транспонира изцяло Рамкова директива 89/391/ЕИО и урежда правата и задълженията 
на държавата, работодателя и работниците за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд за всички. Той е приложим към всички предприятия и работни 
места, но не съдържа специални разпоредби за различните групи работници, 
включително по-възрастните работници. Трудово-медицинското обслужване на 
служителите включва: осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия 
на труд; насърчаване на здравето и трудоспособността на работещите във връзка с 
тяхната работа, оценка на риска, като се вземат предвид нуждите на уязвимите 
работници (съгласно изискванията на ЕС), проследяване на здравословното състояние 
на работниците и служителите, професионалните заболявания и трудовите злополуки. 

• Кодексът на труда32 изисква от работодателите да осигуряват здравословни условия 
на труд и да провеждат, за своя сметка, задължителни периодични медицински прегледи 
на работниците и служителите. Честотата на тези прегледи трябва да бъде съобразена 
с възрастта на работника и други предпоставки като характера на работата и 
условията на труд.  

 
Трудово законодателство и законодателство в областта на заетостта 

• Законът за насърчаване на заетостта33 и годишният Национален план за действие 
по заетостта предвиждат субсидирана заетост и обучение на безработни лица на 
възраст над 50 години и за хора с увреждания с цел улесняване на интегрирането им и 
връщането им към заетост. 

 

Законодателството за борба с дискриминацията 

• Законът за защита от дискриминация (ЗЗДискр, 2003 г.) 34  транспонира Рамкова 
директива 2000/78/ЕС и въвежда принципа на равнопоставеност при заетостта и 
обучението. Той защитава всички от дискриминация на работното място на различни 
основания, включително възраст, увреждане и многостранна дискриминация. По този 
начин законодателството защитава по-възрастните хора от дискриминация на 
работното място и насърчава работодателите да предприемат положителни действия 
за подкрепа на по-възрастните и включване на потребностите им в цялостната си 
политика.  

• Съгласно Кодекса на труда, работодателите (в дружества с повече от 50 работници) са 
длъжни да отделят между 4 и 10% от работните места в дружеството за трудоустрояване 
на работници с намалена трудоспособност и да осигурят подходящо адаптиране на 
работните места, освен ако разходите не са необосновано високи и биха затруднили 
сериозно работодателя. Задължението за осигуряване на адаптиране на работното 
място за хора с увреждания е приложимо когато увреждането настъпи след наемането 
на лицето от дружеството.  

• Измененията на Кодекса на труда във връзка с работата от дома и дистанционната 
работа също подпомагат заетостта на хората с увреждания и осигуряват подходящи 
условия на труд. 

 

                                                      
31 Закон за здравословни и безопасни условия на труд. Достъпно на: http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305 (Достъп през 

декември 2014 г.) 
32 Кодекс на труда (на български език). Достъпно на: http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm (Достъп през 

декември 2014 г.) 
33 Закон за насърчаване на заетостта. Достъпно на: 

http://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/zakon_za_nasyrcavane_na_zaetostta.pdf (Достъп през декември 2014 г.) 
34 Закон за защита от дискриминация. Достъпно на:  http://pchs-bg.org/docs/zakon_za_zashtita_ot_diskriminacia.pdf 

(Достъп през декември 2014 г.) 

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:32000L0078:EN:NOT
http://lex.bg/laws/ldoc/2134178305
http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
http://www.noi.bg/images/bg/legislation/laws/zakon_za_nasyrcavane_na_zaetostta.pdf
http://pchs-bg.org/docs/zakon_za_zashtita_ot_diskriminacia.pdf
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1.4 Пенсионна система  
Пенсионната система в България претърпя съществена структурна реформа през периода на 
преход от края на 90-те години на XX в.  

 

Пенсионна възраст (официална и действителна)  

В края на 2011 г. официалната пенсионна възраст беше 60 години за жените с 34 години 
осигурителен стаж и 63 години за мъжете с 37 години осигурителен стаж. От началото на 2012 г. 
пенсионната възраст и изискваният осигурителен стаж започнаха да се увеличават постепенно 
с 4 месеца годишно, докато достигнат възраст от 65 години за мъжете и 63 години за жените 
през 2021 г. Според ОИСР действителната пенсионна възраст в България през 2011 г. е била 
60,1 години за жените и 61,8 години за мъжете35. 

Изменение на Кодекса на труда, което влезе в сила през 2012 г., е насочено към запазване на 
заетостта на по-възрастните работници и служители, навършили пенсионна възраст. 
Работодателят може да реши да не прекратява трудовото правоотношение единствено поради 
това, че работникът е получил право да се пенсионира. Действащото законодателство 
позволява на работещите пенсионери да получават както заплата, така и пенсия в пълен 
размер. Други изменения в пенсионното законодателство бяха направени, за да се въведат 
стимули за отлагане на оттеглянето от пазара на труда, като се даде по-голяма тежест на 
продължителността на осигурителния стаж в пенсионната формула. Приетата мярка изисква 
подходящи мерки за БЗР в отговор на потребностите на по-възрастните работници. Въпреки 
това до момента не са обсъждани такива мерки. 

 

Ранно пенсиониране 

Като цяло ранното пенсиониране в България не е опция. То е възможно само за лица, които 
работят при опасни и много нездравословни условия на труд и в някои структури от публичния 
сектор (полиция, армия и образование). От началото на 2012 г. правилата за ранно 
пенсиониране също бяха затегнати.  

 

 

  

                                                      
35 Източник: Прогнози на ОИСР относно „средната действителна възраст на пенсиониране спрямо официалната възраст, 

2007–2012 г.“ 

http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
http://www.oecd.org/els/emp/ageingandemploymentpolicies-statisticsonaverageeffectiveageofretirement.htm
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2 Преглед на политиките, стратегиите и програмите, 
свързани със здравето и безопасността при работа 
на по-възрастните работници 

С повишаването на очакваната продължителност на живота е важно да се създадат условия на 
труд, които позволяват здравословно и активно стареене и гарантират, че работниците ще 
достигнат пенсионна възраст в добро здравословно състояние. В тази глава се прави общ 
преглед на различните политики, програми и инициативи, въведени от правителствени и 
неправителствени организации в България за справяне с въпроса за устойчивостта на работата 
и по-здравословния трудов живот. 

2.1 Инициативи на правителството / свързани с 
правителството организации 

Не съществуват специални национални стратегии и програми, свързани със здравето и 
безопасността при работа за по-възрастните работници. Повечето политики и мерки на 
национално, регионално и местно равнище за по-възрастните работници са ориентирани към 
заетостта и са свързани само косвено с условията на труд за по-възрастните работници. 
Безработните лица на възраст над 50 години и хората с увреждания са сред основните целеви 
групи на активната политика на пазара на труда, реализирана чрез Националния план за 
действие по заетостта, който се изготвя всяка година.  

Следващият раздел представя изреждане на националните политики, които могат, пряко или 
косвено, да окажат влияние върху здравето и безопасността на по-възрастните работници: 

 

Здраве и безопасност при работа 
Националната програма по безопасност и здраве при работа 2008–2012 г. 36  е в 
съответствие с целите на Стратегията на ЕС за безопасност и здраве при работа. Стратегията 
има за цел намаляване на инцидентите по време на работа и осигуряване на работна среда, 
която спомага за добро здраве и благополучие по време на работа, за да се даде възможност 
за запазване на работното място до пенсионна възраст и осигуряване на лично 
удовлетворение от свършената работа. По-голямата част от приоритетите, разпоредбите и 
мерките в Стратегията са приложими към всички работници, независимо от възрастта им. В 
същото време, Стратегията взема предвид предизвикателствата от застаряването на 
населението и признава, че предприемането на конкретни мерки за подобряване на здравето 
и безопасността при работа както за младите хора, така и за хората на възраст от 55 до 
64 години е много важно за удължаване на трудовия живот.  

Стратегията също така дава приоритет на разработването и изпълнението на секторни 
програми, които обхващат следните области: превенция на здравните рискове чрез повишаване 
на ефективността от наблюдението; мерки за рехабилитацията и реинтеграцията на 
работещите, които са принудени да сменят или са изгубили работата си вследствие на трудова 
злополука; съобразяване със социалните и демографските промени. Смята се, че „Адекватна 
политика за безопасност и здраве на работното място на ниво сектор/бранш може да 
помогне да се посрещнат предизвикателствата от демографската промяна в работната 
сила, главно с по-доброто адаптиране на работното място към индивидуалните нужди и по-
доброто прилагане на ергономичните принципи към концепцията за работните места и 
организацията на работа. Независимо че трябва да се отговори на нуждите на едно 
застаряващо активно население, положението и на по-младите работници не трябва да 
бъде пренебрегвано, особено на тези от тях, които са уязвими от рискове на работното 
място.“ 

                                                      
36 Министерство на труда и социалната политика, Стратегия за безопасност и здраве при работа 2008–2012, 2008 г. 

Достъпно на: https://osha.europa.eu/en/organisations/bulgarian-strategy-on-safety-and-health-at-work-shw-2008-2012 
(Достъп през декември 2014 г.) 

https://osha.europa.eu/en/organisations/bulgarian-strategy-on-safety-and-health-at-work-shw-2008-2012
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Целта на Националната програма за здраве и безопасност при работа — 2013 г. 37  е 
превенция на свързаните с работата заболявания, професионални болести и трудови 
злополуки. Цялостната концепция на програмата е насочена към „превенция преди 
рехабилитацията и рехабилитация преди преждевременното (ранното) напускане на пазара на 
труда“. Според Програмата статистиката показва, че мускулно-скелетните смущения са една 
от основните тревоги на работниците и служителите, а психосоциалните рискове, свързани с 
работата, се утвърждават като все по-нарастващ проблем.  Като прибавим към тези констатации 
и застаряването на работната сила, се отчита опасност влошената работна среда да стане 
пречка за постигане на по-висока заетост и икономически растеж. Поради това чрез цялостен 
подход за превенция на професионалните рискове е необходимо да бъдат убедени работниците 
и работодателите относно огромните предимства на добрата работна среда. В същото време, 
нито един от тези документи не обръща специално внимание на специфичните проблеми, 
свързани с БЗР за по-възрастните работници.  

Главната инспекция по труда (ГИТ) не извършва специфични дейности, насочени към по-
възрастните работници. По отношение на общите дейности от значение за по-възрастните 
работници, тя изпълнява проект „Превенция за безопасност и здраве при работа“ в рамките 
на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2008–2013 г.“, съфинансирана от 
Европейския социален фонд (ЕСФ), която има за цел подобряване на условията на труд, 
професионалното и здравословното състояние на работната сила в предприятията. 

Агенцията за хората с увреждания предоставя финансиране за: проекти за осигуряване на 
достъпни работни места за хора с увреждания; мерки за здраве и безопасност и адаптиране на 
работните места; и специално оборудване. Право да получат такова финансиране имат 
работодатели, които наемат хора с увреждания.  

Ресурсите на Национален фонд „Условия на труд“ се отпускат за: проекти за подобряване на 
условията на труд в предприятията; диагностика на професионалните болести; обучение по 
БЗР. 

 

Заетост 

Актуализираната стратегия по заетостта 2013–2020 г. 38  също съдържа стратегически 
приоритети и цели, пряко или косвено свързани с активното стареене и подобряването на БЗР 
за възрастните работници. По-възрастните работници се разглеждат като приоритетна целева 
група на политиките и мерките в Националния план за действие по заетостта 2013 г. В тези 
документи повишаването на равнището на заетост и удължаването на трудовия живот на хората 
са важни цели. Политиките и мерките в раздел „Активиране на безработните от уязвимите 
групи за интеграция на пазара на труда“ включват „развитие и усъвършенстване на стимулите 
за лицата и фирмите, чрез които се постига удължаване на трудовия живот и се отлага 
излизането от пазара на труда; насърчаване на възрастовото разнообразие в предприятията 
чрез подходящи мерки; по-широко прилагане на гъвкавите форми на заетост за осигуряване 
на плавен преход от работа към пенсиониране; популяризиране на опита и добрите практики на 
работодателите; използване на възможностите на превантивната медицина за запазване и 
поддържане на добра работоспособност , адаптиране на условията на труд и т.н.39  

Съгласно Закона за насърчаване на заетостта работодатели, които наемат безработни лица 
на възраст от 50 до 64 години, които са придобили право на професионална пенсия при ранно 
пенсиониране, могат да получат субсидия за заплати и социалноосигурителни вноски. 
Субсидирана заетост и професионално образование се предоставят също така за безработни 
лица на възраст 50 и повече години, както и за хора с увреждания, регистрирани в бюрата по 
труда. 

 

                                                      
37  Министерство на труда и социалната политика, Национална програма за здраве и безопасност при работа – 

2013 година (на български език). Достъпно на: http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NP-%D0%91%D0%97%D0%A0-
2013-final.doc (Достъп през декември 2014 г.) 

38Актуализирана стратегия по заетостта на България 2013–2020 г. (на български език). Достъпно на: 
 http://www.bia-bg.com/uploads/files/events/STRATEGY_ZAETOST_actualisation-03.2013.pdf (Достъп през декември 

2014 г.) 
39 Актуализирана стратегия по заетостта 2013–2020 г., октомври 2013 г., стр. 29  

Достъпно на: http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/stratzaetost.doc#_toc340666047 (Достъп през декември 2014 Г.) 

http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NP-%D0%91%D0%97%D0%A0-2013-final.doc
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/NP-%D0%91%D0%97%D0%A0-2013-final.doc
http://www.bia-bg.com/uploads/files/events/STRATEGY_ZAETOST_actualisation-03.2013.pdf
http://www.mlsp.government.bg/bg/docs/Stratzaetost.doc#_Toc340666047
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Демография 

През 2012 г. българското правителство прие два важни стратегически документа с хоризонт до 
2030 г., в които се очертават насоки за разработване на хоризонтални политики по 
демографските въпроси и приспособяване на секторните политики към демографските промени.  

Актуализираната Национална стратегия за демографско развитие на населението в 
Република България (2012–2030 г.) 40  определя като приоритет необходимостта от 
преодоляване на негативните последици от застаряването на населението и подобряване на 
качеството на човешкия капитал, постигане на социално сближаване и създаване на равни 
възможности за ценен социален и продуктивен живот за всички, но това е обща стратегия, която 
няма конкретни връзки с БЗР.  

Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012–
2030 г.) 41  определя конкретни области за действие, целящи насърчаване и удължаване на 
активния трудов живот в добро здраве, включително политики за управление на възрастта, 
адаптиране на работната среда към нуждите на по-възрастните работници, преодоляване 
на негативните нагласи към наемането на възрастни лица и т.н.  

 
Човешки ресурси 

Редица схеми, насочени към по-възрастните лица във възрастовата група от 55 до 64 години, 
се изпълняват в рамките на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси 2007–
2013 година“ (ОП РЧР), съфинансирана от Европейския социален фонд и националния бюджет. 
Мерките по ОП РЧР позволяват включване на заети лица на възраст 55 и повече години. 
Следват примери за свързани с БЗР схеми, разработвани по тази програма: 

• Схема „Безопасен труд“, първата вълна на която беше изпълнена през 2012 г. Около 
240 дружества се възползваха от тази схема с цел да модернизират оборудването и да 
подобрят условията на труд за всички работници. Над 1100 заявления бяха подадени за 
втората вълна на схемата. Няма публикувана информация за окончателните резултати.  

• Схемата „Социална иновация в предприятията“, изпълнена през 2011–2013 г., е 
насочена към по-възрастните работници в по-широкия контекст на условията на труд. 
Схемата има за цел повишаване на производителността и адаптивността на 
работниците на възраст 55 и повече години. Целта ѝ е да подпомогне прилагането на 
иновативни стратегии за развитие на човешките ресурси в предприятията, да стимулира 
въвеждането на различни гъвкави форми на заетост (гъвкаво работно време, ротация 
на работните места и т.н.). Схемата включва мерки за гарантиране на устойчива заетост 
на лицата на възраст 55 и повече години, като в същото време се използва техният опит 
за провеждане на обучения на работното място и изграждане на капацитета на по-
младите работници в предприятието. По схемата се подпомага подобряването на БЗР 
и изграждането на социални съоръжения (столова, съоръжения за грижи за деца, стаи 
за почивка) във фирмите. През 2012 г., поради увеличения интерес, правителството 
увеличи финансирането на дейности, свързани със социалната инфраструктура на 
дружествата. Планираните резултати включват: обучение на работното място за 
20 000 работници и служители, обучение на лектори за най-малко 250 работници и 
служители на възраст 55 и повече години, включване на 21 200 работници и служители 
в гъвкава заетост (ротация на работните места, гъвкаво работно време и т.н.). Към 
момента не е направена официална оценка на резултатите. 

2.2 Инициативи на социалните партньори  
Най-общо, БЗР на по-възрастните работници не присъства на челно място в дневния ред на 
социалните партньори. Наистина в програмните си документи те вземат предвид проблема със 
застаряването на населението за пазара на труда и системите за социално осигуряване, но не 

                                                      
40 Министерство на труда и социалната политика, Националната концепция за насърчаване на активния живот на 

възрастните хора, 2012 г.  
 Достъпно на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=575 (Достъп през декември 2014 г.)  
41Националната концепция за насърчаване на активния живот на възрастните хора (2012–2030 г.) (на български език). 

Достъпно на: http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=575 (Достъп през декември 2014 г.) 

http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=575
http://www.strategy.bg/PublicConsultations/View.aspx?lang=bg-BG&Id=575


По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст — Доклад за България 

EU-OSHA — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 
22 

предлагат инициативи, свързани с подобряването на БЗР за по-възрастните работници. Сред 
техните приоритети са най-общо подобряване на здравето и безопасността при работа и 
законодателната рамка за БЗР42. 

Икономическият и социален съвет на Република България (ИСС – вж. Раздел 1.2) е все по-
активен в обсъждането и предлагането на мерки за активно стареене43. В своето становище 
„Активното остаряване и солидарността между поколенията“ ИСС предлага да се следва 
интегриран подход към застаряването на населението и да се помисли за мерки и политики в 
няколко основни области (включително насърчаване на заетостта, адаптиране на работните 
места към специфичните възможности и потребности на по-възрастните работници, 
насърчаване на превенцията в областта на здравето и здравословния начин на живот, по-добро 
управление на възрастта на работното място, и т.н.). До момента обаче тези предложения не са 
довели до конкретни действия.  

 

2.3 Инициативи на други организации/проекти  
Не са идентифицирани други инициативи и проекти, свързани със здравето и безопасността на 
по-възрастните работници и устойчивия трудов живот. През последните години обаче някои 
НПО са изпълнявали проекти с финансиране от ЕС, съсредоточени върху повишаване на 
пригодността за заетост на по-възрастните работници и поддържането на активния им живот, 
по-специално чрез учене през целия живот44. 

  

                                                      
42 Конфедерация на независимите синдикати в България, Програма за нов растеж, качествена заетост, 

справедливи доходи и социална сигурност, 2012–2017 г., приета от Седмия конгрес, 2012 г.; Конфедерация на труда 
„Подкрепа“, Решение за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, прието от Осмия конгрес, 
2011 г., достъпно на: http://www.podkrepa.org/content/menu_22.php (Достъп през декември 2014 г.) 

43 Икономически и социален комитет на Република България, Резолюция „Демографските предизвикателства пред 
България в контекста на Стратегия „Европа 2020“, София, 2011 г.; 
Икономически и социален комитет на Република България, Становище „Здравословни и безопасни условия на труд – 
социално-икономически въпроси“, 25 януари 2007 г., и Становище „Активното остаряване и солидарността между 
поколенията“, 2012 г. Достъпно на: http://www.esc.bg/en/activities/opinions (Достъп през декември 2014 г.) 

44 Предотвратяване на отстраняването на възрастни служители: нови роли на организациите за обучение на възрастни 
(NEWROLE), Сдружение Интегра, http://association.integra.bg/en/projects/newrole.php (Достъп през декември 2014 г.) 
ДА СМЕ ПРЕДПРИЕМЧИВИ: Позволете на възрастните хора да преподават чувство на инициативност и 
предприемачество чрез новаторски мултимедийни подходи за разказване, Фондация на бизнеса за образованието 
(българска НПО) http://www.fbo.bg/projects.php (Достъп през декември 2014 г.); Уебсайт на проекта: 
www.letsenterprise.eu и електронна книга http://www.letsenterprise.eu/images/newsletter/reportdesk.pdf (Достъп през 
декември 2014 г.) 

http://www.podkrepa.org/content/menu_22.php
http://www.esc.bg/en/activities/opinions
http://association.integra.bg/en/projects/newrole.php
http://www.fbo.bg/projects.php
http://www.letsenterprise.eu/
http://www.letsenterprise.eu/images/newsletter/reportdesk.pdf
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3 Преглед на политиките, стратегиите и програмите, 
свързани с рехабилитацията/връщането на работа 

Удължаването на трудовия живот в здравословни, сигурни и устойчиви условия на труд също 
означава да се гарантира, че хората, които страдат от заболяване или са претърпели злополука, 
които водят до продължителен отпуск по болест, имат необходимата подкрепа, за да се върнат 
на работа в безопасни и адаптирани условия. Чрез насърчаване на връщането на работа на 
хората, които страдат от здравословен проблем, и по-специално в по-старата възрастова група, 
ще останат заети редица хора, които иначе биха избрали ранно пенсиониране или ще се 
нуждаят от пенсия за инвалидност.  

Следователно ефективността на процеса на рехабилитация е друг важен фактор, свързан с 
удължаване на трудовия живот в добро здраве. Въпреки че въпросът за рехабилитацията и 
връщането към работа е от особено значение за по-възрастните работници, тъй като е по-
вероятно те да страдат от свързани с работата здравословни проблеми, отколкото по-младите 
възрастови групи, настоящата главата разглежда рехабилитация за всички работници. 

В България процесът на рехабилитация се провежда в няколко некоординирани стъпки, от 
медицинската рехабилитация в рамките на общата система на здравеопазването до връщането 
на работа, координирано от работодателя въз основа на оценката на способностите на 
работника от Териториалната експертна лекарска комисия. Националният осигурителен 
институт (НОИ) е въвел Програма за профилактика и рехабилитация, но тя е съсредоточена 
най-вече върху финансовите обезщетения и помощите. Тя обаче е достъпна за всички осигурени 
работници (независимо от причината за здравословния им проблем).  

Настоящата глава описва първо институционалната система в България за 
рехабилитация/връщане на работа на работници, страдащи от здравен проблем, и 
впоследствие разглежда конкретни инициативи на правителствени и неправителствени 
организации за насърчаване на рехабилитацията и връщането на работа.  

 

3.1 Националната система за рехабилитация/връщане на 
работа на болни/пострадали работници  

Правна и политическа рамка 

Законовите разпоредби, свързани с трудовите злополуки и заболявания, обезщетенията и 
рехабилитация са изложени главно в Кодекса на труда, Кодекса за социално осигуряване, 
Закона за здравето, Наредбата за медицинската експертиза и Наредбата за 
трудоустрояване. 

Законът за интеграция на хората с увреждания, , е от значение за адаптирането на работната 
среда към нуждите на хората с намалена трудоспособност.  

Работодателите в икономически дейности, при които рискът от трудова злополука надвишава 
средния за страната, са задължени да застраховат служителите си срещу рисковете „трудова 
злополука и професионална болест“. 

 

Основни действащи лица и стъпки в процеса на рехабилитация 

Основните участници в рехабилитацията/връщането на работа са работодателите, службите по 
трудова медицина, териториалните и националните лекарски комисии, Националният 
осигурителен институт (НОИ), Агенцията за хората с увреждания и медицинските и 
рехабилитационните заведения. 

Когато работник се разболее или претърпи злополука, той може да получи отпуск за временна 
неработоспособност чрез болничен лист, издаден от органите, отговорни за оценката на 
работоспособността (личен лекар, ЛКК,ТЕЛК/НЕЛК — вж. по-долу). Болничният лист се издава 
в деня на установяване на неработоспособността, а отпускът може да започне от предишния 
ден, в същия ден или в деня след прегледа. В болничния лист се посочват видът на 
неработоспособността, необходимостта и видът на лечението и продължителността на отпуска 
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по болест. Болничният лист трябва да се представи на работодателя или работодателят трябва 
да бъде информиран за него веднага след издаването му, във всеки случай не по-късно от два 
работни дни след това.  

Териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или Националната експертна 
лекарска комисия (НЕЛК) отговарят за оценката на работоспособността на работника, който се 
е разболял или е претърпял злополука, и за определянето на степента на увреждането (ако има 
такова). Те решават дали лицето може да се върне на работа и каква работа е в състояние да 
извършва, дали трябва да бъде трудоустроено или се нуждае от адаптиране, за да бъде в 
състояние да изпълнява сегашната си работа. 

За да получи медицинско лечение, работникът трябва първо да посети общопрактикуващия си 
лекар (ОПЛ). Има данни, че в България ОПЛ не са добре подготвени да предложат ранната 
намеса, която би довела до избягване на дълго отсъствие на работника по болест и би му 
позволила да се върне на работа по-бързо. В допълнение, броят на направленията за 
специалист, които ОПЛ може да даде, е ограничен от месечна квота, въведена от Националната 
здравноосигурителна каса в опит да регулира специализираните амбулаторни услуги. По-
специално ситуацията във връзка с МСС е задълбочено проучена от коалиция „Годни за 
работа“45. 

Съгласно Трудовия кодекс (вж. Раздел 1.3), работодателите са длъжни да трудоустроят 
работниците, които се връщат на работа след професионална болест или злополука, ако са 
изгубили трудоспособността си (или имат призната степен на инвалидност), но все още могат 
да работят при определени условия (както е предписано от съответните здравни органи в 
териториалните експертни лекарски комисии — вж. по-горе). Те трябва или да извършат 
корекции на предишното работно място, за да се даде възможност на работника или служителя 
да работи в условия, които не засягат здравето му, или трябва да го трудоустроят на друга 
длъжност в дружеството. Има обаче данни, че в България малко хора работят на непълен 
работен ден поради финансови причини (3% от населението през 2006 г.), а гъвкавата работа 
все още не е широко разпространена. Съгласно проучване, проведено от НОИ, едва един на 
четири души е променил началото или края на работния си ден46. 

Националният осигурителен институт (НОИ) осигурява финансови средства за провеждане 
на програми за медицинска рехабилитация и социална рехабилитация в случай на трудова 
злополука или професионална болест. Средствата са от вноските на работодателите за фонд 
„Трудова злополука и професионална болест“. Те включват обезщетение в случай на спешни 
медицински прегледи, изследвания и лечение, финансиране за профилактика и рехабилитация, 
финансиране на помощни средства във връзка с увреждане, пенсия за инвалидност. Хората, 
страдащи от несвързани с работата здравословни проблеми, също имат право на парични 
обезщетения (при условие че са внасяли осигуровки поне 6 месеца) за рехабилитационни 
програми, предписани от общопрактикуващия лекар. Финансиране се предоставя и от НОИ. По 
данни на НОИ, през 2012 г. над 60% от получателите на обезщетения са били по-възрастни 
работници и около 63% са страдали от МСС. 

НОИ стартира Програма за профилактика и рехабилитация, която предлага парични помощи 
на хора, които се нуждаят от медицинска рехабилитация (предписана от техния ОПЛ). Лица, 
които получават пенсии за инвалидност, също са допустими, при условие че не са навършили 
пенсионна възраст и не работят. Тези помощи се отпускат веднъж годишно за период от 
максимум 10 дни и включват средства за максимум четири основни диагностични и 
терапевтични процедури дневно, подкрепа за храна и настаняване. Поради финансови 
ограничения обхватът на програмата е ограничен до около 40 000 души годишно.  

Националната Агенция по заетостта въведе програми за субсидирана заетост и 
професионално обучение за безработни лица с признат процент нетрудоспособност, 
включително субсидирана заетост за лица на възраст над 50 години. 

Работодателите могат да кандидатстват пред Агенцията за хората с увреждания за 
безвъзмездна помощ за осигуряване на достъп до работното място, адаптиране към него или 

                                                      
45 Thomas, R., Zheltoukhova K., Bevan, S., Годни за работа? Мускулно-скелетните смущения и българският пазар на 

труда, Коалиция „Годни за работа“, 2012 г. 
46 Димитрова, С., Качество на работата и заетостта – България, Европейска фондация за подобряване на условията 

на живот и труд (Eurofound), Достъпно на:  http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0612036s/bg0612039q.htm 
(Достъп през декември 2014 г.) 

http://www.eurofound.europa.eu/ewco/studies/tn0612036s/bg0612039q.htm


По-безопасна и по-здравословна работа на всяка възраст — Доклад за България 

EU-OSHA — Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 
25 

оборудване за работното място на хора с увреждания. След получаването на безвъзмездната 
помощ работодателят трябва да назначи хора с трайни увреждания за период от най-малко 
3 години. Финансовите стимули за работодателите за наемане на лица с увреждания включват: 

• 30% от осигурителните вноски за работниците с увреждания се възстановяват на 
работодателите (50% за работодатели в специализирани социални предприятия). 

• Специализираните предприятия, кооперациите и обособените производствени единици, 
които са членове на Националната федерация на работодателите на инвалиди, не 
плащат корпоративен данък. Отпуснатите средства се използват за инвестиции в БЗР, 
рехабилитация и социална интеграция на хора с увреждания. 

Система за обезщетения 
Обезщетение за отсъствия по болест 

Обезщетенията при отпуск по болест се основават на схемата за социалноосигурителни вноски, 
която предоставя свързани с доходите парични обезщетения на икономически активните лица 
(заети и самоосигуряващи се).  

• Работодателите плащат парично обезщетение за първите три работни дни на 
временната нетрудоспособност. Обезщетението е в размер на 70% от среднодневния 
брутен осигурителен доход.  

• След това паричното обезщетение е в размер на 80% от осигурителния доход при 
несвързани с работата здравословни проблеми и 90% при трудова злополука или 
професионална болест. То се плаща от Националния осигурителен институт (НОИ).  

Обезщетението при болест се плаща за най-много 180 дни. Покрива се и санаториално 
медицинско лечение, при условие че е предписано от съответните здравни органи 
(общопрактикуващ лекар, болници и т.н.). Парични обезщетения (в зависимост от това, дали 
здравословният проблем е професионален) се предоставят за целия престой (включително до 
три календарни дни за пътуване). 

Парично обезщетение при трудоустрояване се плаща, когато осигурено лице бъде 
трудоустроено на длъжност с по-ниска заплата поради временно намалена трудоспособност в 
резултат на професионално или общо заболяване. Обезщетението се равнява на разликата 
между средните дневни доходи, получени в рамките на 18 месеца преди трудоустрояването, и 
дневната заплата след трудоустрояването и се плаща за срока на трудоустрояването. 

Обезщетение за инвалидност или неработоспособност 

След 180 дни отпуск по болест, лицето може да получи пенсия за инвалидност, ако е загубило 
повече от 50% от работоспособността си. Пенсията за нетрудоспособност е малко по-ниска в 
случаите, в които нетрудоспособността е причинена от общо заболяване.  

Пенсии за инвалидност се плащат на осигурени лица, които са изгубили над 50% от 
работоспособността си поради професионални и общи злополуки или заболявания. Пенсията 
за инвалидност се отпуска за периода на увреждането (т.е. до пълното възстановяване на 
работоспособността, ако е възможно) и пенсионерът трябва да се подлага на 
преосвидетелстване. В допълнение, работниците с призната степен на увреждане получават 
парични помощи за социална интеграция, включително транспорт, обучение и комуникация.  

През първото десетилетие на XXI в. пенсията за инвалидност се считаше за алтернатива за 
пенсиониране, когато дадено лице не удовлетворява условията за пенсия за старост. С 
настъпването на финансовата криза, през 2010 г. беше регистрирано увеличение на броя на 
пенсионерите, получаващи инвалидна пенсия. Поради това беше въведено по-строго 
наблюдение на пенсиите за инвалидност чрез медицинска преоценка на пенсионерите, 
получаващи инвалидна пенсия, на случаен принцип от страна на медицинските комисии към 
НОИ.  

3.2 Специфични инициативи или програми 
Няма конкретни инициативи на социалните партньори, насочени към рехабилитацията и 
политиката за връщане към работа за всички работници. Въпреки това социалните партньори 
участват в изготвянето на законодателство, стратегии и политики, свързани с рехабилитацията 
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и реинтеграцията на работници с увреждания, чрез Националния съвет за тристранно 
сътрудничество, Националния съвет за интеграция на хората с увреждания и други органи на 
социалното партньорство. 

Някои инициативи, свързани с рехабилитацията и интегрирането на хората с увреждания на 
пазара на труда, се изпълняват от Националната федерация на работодателите на инвалиди 
(социални предприятия)47.  

Проектът „Иновативни мерки в сферата на професионалната рехабилитация, 
ориентиране, обучение и заетост за хора с увреждания“48, съфинансиран от Европейския 
социален фонд по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, се отнася за всички 
възрасти. Чрез обмен на съществуващите добри практики от България и Белгия той е насочен 
към подобряване на ситуацията на пазара на труда, социалното включване и връщането на 
работа на хората с увреждания (много от които са по-възрастни лица) чрез рехабилитация, 
обучение, осигуряване на подходяща заетост и работна среда, адаптирана към техните 
потребности. Той се изпълнява в партньорство между НПО, общини, частния бизнес и службите 
по заетостта. Участниците са Националната федерация на работодателите на инвалиди – 
България, Център за знания Социална Европа (Knowledge Centre Social Europe) — Белгия, 
Асоциация „Хоризонти“ — България, общините, службите по заетостта. Проектът продължи от 
май 2012 г. до април 2013 г. и включи събиране на добри практики, учебни посещения в Белгия, 
работни срещи за представяне на практиките.   

  

                                                      
47 Уебсайт на Федерацията: http://nfri.bg/?page=1&lang=bg (Достъп през декември 2014 г.) 
48 Сборник с добри практики в областта на професионалната рехабилитация, ориентиране, обучение и заетост на хората 

с увреждания, реализирани в България и Белгия, 2012 г. http://nfri.bg/documents/Sbornik-s-dobri-praktiki-BG-01-14.pdf (на 
български език – Достъп през декември 2014 г.; Методически указания за прилагане http://nfri.bg/documents/SDP-
SBORNIK-BG_tom_2.pdf (на български език – Достъп през декември 2014 г.) 

http://nfri.bg/?page=1%E2%8C%A9=bg
http://nfri.bg/documents/Sbornik-s-dobri-praktiki-BG-01-14.pdf
http://nfri.bg/documents/SDP-SBORNIK-BG_tom_2.pdf
http://nfri.bg/documents/SDP-SBORNIK-BG_tom_2.pdf
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4 Заключения 
Общ контекст 
Факти и цифри 

• Процесът на застаряване на населението в България е подобен на застаряването на 
цялото население на ЕС, с възрастова структура, подобна на средната за ЕС-27, въпреки 
че делът на децата през 2012 г. е по-малък в България (13%), отколкото в ЕС като цяло 
(16%). Предвижда се застаряването на населението да продължи и коефициентът на 
възрастова зависимост да се увеличи от 28% през 2013 г. на 59% през 2060 г. 

• Въпреки че очакваната продължителност на живота на българските мъже е много по-
ниска от тази за населението на ЕС като цяло, през 2011 г. „продължителността на 
живота в добро здраве“ на лицата на възраст 65 години е същата като за останалата 
част от ЕС. По отношение на българските жени прогнозите показват по-голяма 
„продължителност на живота в добро здраве“ на възраст 65 години, отколкото за 
останалата част на ЕС.  

• Коефициентът на заетост на по-възрастните работници (от 55 до 64 години) в 
България се е увеличил значително от 2000 г. до 2012 г. и понастоящем е подобен на 
коефициента на заетост в ЕС-27 (около 50%). 

• По-възрастните работници в България съобщават за малко по-лошо положение, 
отколкото средното за ЕС, по отношение на много аспекти на условията на труд (носене 
на тежки товари, работа в уморителни пози, работа на смени или през нощта) и 
съобщават, че получават много по-малко обучение на работното място, отколкото 
средното за ЕС. В допълнение по-възрастните работници съобщават, че тяхната работа 
се отразява отрицателно на тяхното здраве и по-малко от тях са доволни от 
условията на труд, отколкото средното за ЕС. 

• Средната действителна пенсионна възраст през 2011 г. е била 60,1 години за жените и 
61,8 години за мъжете. Официалната пенсионна възраст ще се повиши до 65 години за 
мъжете и 63 години за жените до 2021 г. Като цяло, ранното пенсиониране в България 
не е опция и е възможно само за лица, които работят при опасни и много нездравословни 
условия на труд.  

 

Правна и институционална рамка 

Правната и институционална рамка на системата за БЗР в България е добре развита. Тя е в 
съответствие с регламентите и директивите на ЕС. Политиките и действията на различните 
участници се осъществяват по съгласуван начин в дух на сътрудничество и осигуряват 
гарантиране на здраве и безопасност при работа за всички възрасти.  Държавата следва 
цялостен подход към БЗР и законодателството и стратегическите цели в това отношение са 
насочени към осигуряването на по-добро здраве и безопасност за всички възрасти. Трудовото 
законодателство също не обръща специално внимание на БЗР за по-възрастните работници. 

Социалният диалог по БЗР на национално равнище е добре институционализиран и може да се 
счита за успешен. Въпреки това на ниво работно място има недостатъци и не всички браншови 
и регионални съвети по условията на труд и комитети/групи по условията на труд функционират 
адекватно, като някои от тях изобщо не функционират. Възпрепятстващите фактори включват 
липсата на капацитет на някои представители на социалните партньори или липсата на 
финансови ресурси за подобряване на БЗР.  

 

БЗР и по-възрастните работници и служители 

Във времена на криза фокусът и приоритетите на националните политики са в областта на 
заетостта. Инвестициите в БЗР са намалени. Като цяло, инициативите, свързани с по-
възрастните работници, са по отношение на заетостта, а не са съсредоточени върху здравето и 
безопасността, и са част от общата политика по заетостта. Освен това повечето от тези 
инициативи и мерки не разглеждат концепцията за устойчив трудов живот.  
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След специфичните за държавата препоръки, дадени в рамките на Европейския семестър във 
връзка с повишаване на финансовата стабилност на пенсионната система, правителството 
въведе някои мерки, насочени към реформиране на пенсионната система. Нормативните 
разпоредби в областта на социалното осигуряване са свързани с увеличаване на пенсионната 
възраст, затягане на ранното пенсиониране и на предоставянето на пенсии за инвалидност. 
Приети са и нормативни разпоредби за насърчаване на по-продължителния трудов живот.   

Съществуващите национални стратегии за здраве и безопасност, активно стареене и 
демографско развитие вземат предвид предизвикателствата от застаряването на населението 
и признават, че предприемането на конкретни мерки за подобряване на здравето и 
безопасността при работа за хората на възраст от 55 до 64 години е много важно за удължаване 
на трудовия живот. Има обаче проблем при изпълнението на подходящи мерки. Като правило, 
мерките за по-възрастните работници са включени в общите дейности по БЗР. Въпреки че 
признават свързаните със застаряването на населението предизвикателства, стратегиите, 
свързани с области на политиката за трудовия живот, различни от БЗР (напр. заетост, човешки 
ресурси), рядко споменават необходимостта от връзка с политиките за БЗР. 

Въпросите, свързани с БЗР за по-възрастните работници, не са на челните места в дневния ред 
на социалните партньори. Наистина в програмните си документи те вземат предвид проблема 
със застаряването на населението за пазара на труда и системите за социално осигуряване, но 
не предлагат никакви инициативи, свързани с подобряването на БЗР за по-възрастните 
работници. Сред техните приоритети са най-общото подобряване на здравето и безопасността 
при работа и законодателната рамка за БЗР. 

Финансирането от европейските фондове, по-конкретно ЕСФ, оказва много положително 
влияние върху подобряването на БЗР в предприятията и задържането и включването на по-
възрастните работници на пазара на труда. Оперативните програми, съфинансирани от ЕСФ, 
подпомагат също включването на лица с увреждания.  

 

Рехабилитация/връщане на работа 
Трябва да се отбележи, че с изключение на осигуряването на трудоустрояването на хора след 
боледуване, няма специални стратегии, програми и мерки за задържане или връщане на работа 
на хора с общи и хронични заболявания. В центъра на вниманието на повечето политически 
документи и съществуващи политики е интегрирането в работната сила на хората с увреждания, 
които в момента не са заети, а не задържането, реинтеграцията и рехабилитацията на 
работниците, които са пострадали от трудови злополуки или заболявания. 

В България съществуват рехабилитационни услуги в подкрепа на връщането на работа на 
хората след отпуск по болест и има дългогодишна традиция за предоставяне на медицинска 
рехабилитация, като физиотерапия, както чрез стационарни, така и чрез амбулаторни услуги, 
както и чрез балнеоложки курорти. Обаче акцентът е върху медицинската рехабилитация и няма 
връзка с връщането на лицата на работа. Въпреки че има някои признаци, че пациентите са 
насърчавани да се върнат на работа възможно най-скоро след лечението, има и някои 
индикации, че лекарите считат работата като допълнителна тежест за болни пациенти49. 

От гледната точка на работодателите, експертите предполагат, че малко български 
работодатели разглеждат здравето на работниците и служителите като фактор за по-висока 
производителност. Само няколко големи организации с чуждестранни собственици разполагат 
с достатъчно ресурси за вътрешна служба за трудова медицина, а БЗР в малките и средни и 
микропредприятията почти не съществува. В допълнение, за работниците рядко се създават 
възможности за непълно работно време или гъвкави графици на работното време, или за 
професионално обучение на работното място след връщане на работа след отпуск по болест.  

Поради оскъдните финансови средства, Националната програма за профилактика и 
рехабилитация на Националния осигурителен институт (НОИ) е с ограничено покритие. На 
национално равнище няма конкретни стратегии и програми, които се отнасят до 
рехабилитацията/връщането на работа на по-възрастните работници. 

                                                      
49 Thomas, R., Zheltoukhova K., Bevan, S., Годни за работа? Мускулно-скелетните смущения и българският пазар на 

труда, Коалиция „Годни за работа“, 2012 г. 
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Общо заключение 

Концепцията за устойчива работа не е включена в общата рамка на политиката за заетост, 
профилактика и рехабилитация. Връзката между политиките, свързани с по-възрастните 
работници и с БЗР, липсва. Налице е сериозен пропуск, който трябва да бъде преодолян с 
участието и поделената отговорност на всички институционални участници в областта на БЗР.  
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