
Награди за добри практики  
за здравословни работни места

Покана за номинации

#EUhealthyworkplaces www.healthy-workplaces.eu

Безопасността и здравето при работа са грижа на всеки. Добре е за теб. Добре е за бизнеса.

Здравословни работни места

 ОБЛЕКЧЕТЕ ТОВАРА
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Управление на мускулно-скелетните 
увреждания на работното място
Мускулно-скелетните увреждания 
(МСУ) са най-разпространеният свързан 
с работата здравословен проблем в 
Европа и са сред най-честите причини за 
инвалидност, отпуск по болест и ранно 
пенсиониране. В резултат на това те не 
само намаляват качеството на живот 
на отделните работници, но също така 
оказват силно вредно въздействие върху 
бизнеса и националните икономики. 
Този проблем следователно трябва да 
бъде решен, за да бъдат подобрени 
здравето и благосъстоянието на 
работниците, да бъде повишена 
конкурентоспособността на дружествата 
и да бъде намалена тежестта върху 
националните здравни системи.

Настоящата кампания повишава 
осведомеността за свързаните 
с работата МСУ и значението на 
съвместните усилия на работодателите, 
ръководителите и служителите за 
предотвратяването и управлението им. 
Тя има за цел да помогне на дружествата 
да се справят с МСУ по систематичен 
начин, като предоставя практически 
съвети и насоки и примери за добри 
практики и казуси, както и други 
информационни материали и ресурси.

Кампанията „Здравословни работни 
места“ 2020—2022 г. има следните цели:
1. да се повиши осведомеността 

за важността и значимостта на 
предотвратяването на свързаните с 
работата МСУ чрез предоставяне на 
факти и данни относно излагането 
на МСУ и въздействието им;

2. да се насърчава оценката на риска и 
активното управление на МСУ чрез 
предоставяне на достъп до ресурси за 
МСУ, като инструменти, ръководства 
и аудио-визуални материали;

3. да се докаже, че МСУ представляват 
проблем за всички работещи на 
всички видове работни места във 
всички сектори и могат да бъдат 

успешно решени като такъв, 
включително чрез предоставяне 
на примери за добри практики;

4. да се подобрят знанията за новите и 
нововъзникващите рискове, както и 
за другите развития по отношение 
на свързаните с работата МСУ;

5. да се повиши осведомеността за 
важността на реинтеграцията и 
задържането на работниците с 
хронични МСУ и как това може 
да се постигне на практика;

6. да се мобилизира и стимулира 
ефективното сътрудничество между 
различните заинтересовани страни, 
като бъдат обединени информация, 
знания и добри практики и бъде 
улеснен техният обмен.

Допълнителна информация за 
кампанията може да се намери на 
адрес https://healthy-workplaces.eu

Мускулно-скелетните увреждания 
са най-разпространеният 
свързан с работата здравословен 
проблем в Европа.
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Награди за добри практики за 
здравословни работни места
Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа (EU-OSHA) организира 
заедно с държавите членки конкурса за 
награди за добри практики в областта 
на здравословните работни места, 
който съпътства кампанията на Агенцията 
„Здравословни работни места“. Тези награди 
допринасят за онагледяване на ползите от 
високото ниво на безопасност и здраве при 
работа и служат като платформа за обмен 
на информация и популяризиране на 
добрите практики в цяла Европа.

Конкретната цел на конкурса за 
награди за добри практики в областта 
на здравословните работни места 
2020—2022 г. е да изтъкне водещи 
примери за организации, които активно 
предотвратяват и управляват МСУ 
на работното място. EU-OSHA търси 
примери, които показват цялостния 
подход към управлението на 
безопасността и здравето при работа 
(БЗР), като работодателите и 

служителите се ангажират да работят 
заедно за предотвратяване на МСУ. 

Освен това журито ще се стреми 
да отличи и мерки, които са 
едновременно устойчиви и 
приложими в сходен контекст.

EU-OSHA очаква кандидатури от 
всички заинтересовани организации и 
физически лица от цяла Европа, както и 
от посредници, като социални партньори, 
специалисти и професионалисти 
в областта на безопасността и 
здравето и консултанти по въпросите 
на БЗР на работното място.

През април 2022 г. ще бъдат обявени 
победителите и те ще получат наградите 
си на церемония по-късно през годината. 
Ще бъдат отбелязани постиженията 
на всички организации, които са 
взели участие в конкурса. Подробна 
информация за всички наградени и 
поощрени примери ще бъде широко 
популяризирана в цяла Европа и 
публикувана чрез уебсайта на EU-OSHA.
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За какви видове добри практики 
могат да се подават кандидатури?
Могат да бъдат въведени всякакви 
примери от реалния живот за 
иновативни и ефективни подходи за 
управление на БЗР с цел превенция 
на МСУ. В кандидатурите следва да е 
подробно описано как се прилагат 
добрите практики за управление на 
работното място и какво е постигнато, 
в това число следните аспекти:

• как оценката на риска е организирана 
по изчерпателен и ефективен начин, 
обхващайки всички значими рискове 
за всички групи работници;

• начинът, по който се спазва йерархията 
на мерките за превенция;

• как рисковете, свързани с МСУ, са 
елиминирани чрез проектантски 

решения („ергономичен дизайн“); 
специално се насърчават примери 
за проектиране на работното 
място, проектиране на работно 
оборудване, процеси и др.;

• начините, по които е повишена 
осведомеността и е стимулирана 
културата на превенция;

• как се прилагат подкрепящи мерки, 
като адаптиране/подобрения на 
работното място, за да се гарантира, 
че работник, който вече страда от МСУ, 
може да продължи да работи или да 
се върне на работа. МСУ може да бъде 
или да не бъде свързано с работата. 

Решаването на проблема с МСУ ще подобри здравето 
и благосъстоянието на работниците, ще направи 
дружествата по-конкурентоспособни и ще намали 
тежестта върху националните здравни системи.
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МСУ представляват проблем за всички работещи 
на всички видове работни места във всички 
сектори, който може успешно да бъде решен.

Какво трябва да демонстрира 
една кандидатура?
Тричленното жури ще обърне особено 
внимание на доказателства за:

• цялостен подход към безопасността 
и здравето при работа; 

• реални и доказуеми подобрения в 
безопасността и здравето във връзка 
със свързани с работата МСУ; 

• приоритизиране на колективните 
мерки за сметка на мерките, 
насочени към отделните лица; 

• ефективно участие и приобщаване на 
работниците и техните представители; 

• устойчивост на мерките във времето; 

• възможност за реализация на мерките 
на други работни места (в други 
държави членки, в различни сектори и 
в предприятия с различни размери); 

• времеви фактор (мярката трябва 
да бъде или скорошна, или да не 
е била рекламирана широко).

Освен това мярката следва да изпълнява, 
а най-добре да надхвърля приложимите 
законодателни изисквания на държавата 
членка, където е реализирана. 
Продукти, инструменти и услуги, 
разработени за търговски цели, няма 
да бъдат разглеждани в конкурса.

Посетете уебсайта на EU-OSHA — https://
healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/
good-practice-awards — където ще 
намерите примери за добри практики, 
които са били отличени през предходните 
години.

https://healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/good-practice-awards


Кой може да 
участва?
За конкурса могат да се подават 
кандидатури за добри практики от всички 
организации, действащи в държавите —  
членки на ЕС, държавите кандидатки, 
държавите потенциални кандидатки и 
държавите от Европейската асоциация за 
свободна търговия (ЕАСТ), включително:

• отделни предприятия или 
организации от всички размери;

• доставчици на обучение и членове 
на образователната общност;

• организации на работодатели, 
търговски сдружения, 
синдикални организации и 
неправителствени организации;

• регионални или местни 
служби за превенция и БЗР, 
застрахователни служби и други 
посреднически организации.

Как да участвате?
Всички кандидатури се оценяват първо 
на национално равнище от мрежата 
на националните фокусни точки на ЕU-
OSHA. На следващия етап националните 
победители участват в общоевропейското 
състезание, въз основа на което се 
избират крайните победители.

Партньорът на мрежата във вашата 
държава може да ви предостави 
подробна информация за това как 
да участвате в конкурса. Посетете 
https://healthy-workplaces.eu/bg/
get-involved/good-practice-awards, 
за да разберете как да се свържете с 
вашата национална фокусна точка и да 
проверите националните срокове.

Следвайте кампанията 
в социалните мрежи: 
#EUhealthyworkplaces

https://healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/good-practice-awards
https://healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/good-practice-awards
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Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA) отправя покана за кандидатури за ХV  награди 
за добри практики за здравословни работни места в 
областта на безопасността и здравето при работа (БЗР). 
Като част от кампанията „Здравословни работни места: 
облекчете товара“ 2020—2022 г. конкурсът си поставя 
за цел да отличи усилията на организациите, даващи 
изключителен и новаторски принос за безопасността и 
здравето посредством предотвратяване на мускулно-
скелетните увреждания на работното място.



Европейска агенция за безопасност  
и здраве при работа 
C/Santiago de Compostela 12

48003 Bilbao, SPAIN
Eлектронна поща: information@osha.europa.eu

www.healthy-workplaces.eu

Мисията на Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) 
е Европа да се превърне в по-безопасно, по-
здравословно и по-производително място 
за работа. Създадена от Европейския съюз 
през 1994 г. и установена в Билбао, Испания, 
Агенцията проучва, разработва и разпространява 
надеждна, балансирана и обективна 
информация за безопасността и здравето, 
като работи в мрежа с организации в цяла 
Европа за подобряване на условията на труд.

ЕU-OSHA организира също така кампании 
„Здравословни работни места“ с подкрепата 
на институциите на ЕС и европейските социални 
партньори, които са съгласувани на национално 
равнище от мрежата на националните 
фокусни точки на Агенцията. Кампанията 
„Здравословни работни места: облекчете 
товара“ 2020—2022 г. има за цел да повиши 
осведомеността за свързаните с работата МСУ 
и необходимостта от управляването им и да 
насърчи култура на превенция на риска.

Print: ISBN 978-92-9479-292-1, doi:10.2802/00874, TE-02-20-135-BG-C • PDF: ISBN 978-92-9479-252-5, doi:10.2802/08292, TE-02-20-135-BG-N

© Европейска агенция за безопасност и здраве при работа, 2020 г.
Възпроизвеждането е разрешено, при условие че е посочен източникът.
За възпроизвеждане и използване на каквито и да е снимки, които не са собственост на EU-OSHA, е необходимо да се иска разрешението на носителя на авторското право.
Снимките, използвани в настоящия доклад, илюстрират различни трудови дейности. Те не показват непременно добри практики или спазване на законодателните изисквания. 

http://information@osha.europa.eu
http://www.healthy-workplaces.eu
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