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В края на поредната година на предизвикателства и достижения ЕU-OSHA може да отчете много 
важни събития през 2015 г. Обявени бяха първите констатации от водещото проучване на ЕU-
OSHA — второто издание на Европейското проучване на предприятията относно новите и 
възникващите рискове (ЕSENER-2). Стартира ново интерактивно онлайн табло на проучването, 
даващо възможност на потребителите да „изследват“ базата данни на ЕSENER. Много работа 
беше извършена и по проекта на Европейския парламент „По-безопасни и по-здравословни 
работни места за всички възрасти“, чиито резултати бяха в основата на кампанията 
„Здравословни работни места“ за 2016—2017 г. В допълнение, годината беше особено успешна 
за проекта на ЕU-OSHA „Интерактивна оценка на риска онлайн (ОiRA)“, посрещнат според 
проучванията с висока степен на удовлетворение и получил сертификат за най-добра практика 
от Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация (ЕРSA). 
Церемонията по връчването на Наградите за добри практики „Здравословни работни места“ и 
Срещата на високо равнище за здравословни работни места бяха важни събития в календара на 
кампанията, като започна и подготовката за кампанията „Здравословни работни места за всички 
възрасти“ за 2016—2017 г.  

 

1 Прогнозиране на промените 
Във време, когато сферата на труда непрекъснато 
се променя, става все по-важно да се прогнозират 
промените и да се идентифицират новите и 
възникващите рискове, които те могат да причинят 
за безопасността и здравето при работа (БЗР) на 
работещите. За да осъществи тази цел, ЕU-OSHA 
провежда широкомащабни прогнозни проучвания, 
при които се използва подход с разработка на 
сценарии за идентифициране на рискове в 
дългосрочен план. Въз основа на успеха на две 
проучвания относно новите и възникващите рискове, 
проведени през 2014 г.1, EU-OSHA публикува покана 
за участие в търг за двегодишен проект за прогнози относно разпространението на ИКТ и 
промените в работните места 2 . Този договор, сключен през декември 2015 г., ще бъде с 
продължителност 10 години, като работата започна в началото на 2016 г. 

Освен проучвания относно бъдещите предизвикателства за БЗР, важно е също да се насърчават 
обсъжданията сред заинтересованите страни относно новите и възникващите рискове. За целта 
през 2015 г. ЕU-OSHA възложи три статии за експертен обзор на различни аспекти за бъдещето 
на работата и нейното въздействие върху безопасността и здравето: 1) краудсорсинг, т.е. 
платена работа, организирана чрез трудови борси; 2) лекарства за подобряване на 
производителността на труда, злоупотребата с които се очаква да расте поради все по-
конкурентните работни места; и 3) роботика и развитие на изкуствения интелект. През юни 2015 г. 
авторите представиха статиите пред националните фокусни точки и представители на 
Европейската комисия в Билбао, с което предизвикаха оживени дебати. 

На последно място, през декември 2015 г. беше публикуван преглед на основните фактори за 
ефективното използване на резултатите от прогнозните проучвания 3, чиито констатации ще 
засилят въздействието на проучванията и ще насърчат по-широкото им включване в процесите 
на изготвяне на политиките. 

                                            
 
1 „Широкообхватно проучване на новите и възникващите рискове и предизвикателства за безопасността и здравето при 

работа (БЗР)“ и „Прогнози за нови и нововъзникващи рискове за БЗР във връзка с новите технологии при 
екологичните работни места“. 

2 „Прогнози за нови и нововъзникващи рискове за БЗР във връзка с информационните и комуникационните 
технологии (ИКТ) и работните места до 2025 г.“ 

3 „Постигане на въздействие от проучванията за изготвяне на прогнози върху разработването на политики“. 
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https://osha.europa.eu/bg/emerging-risks
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/future-work-crowdsourcing/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/future-work-performance-enhancing-drugs/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/future-work-robotics/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/reports/scoping-study-for-a-foresight-on-new-and-emerging-osh-risks-and-challenges/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/reports/green-jobs-foresight-new-emerging-risks-technologies/view
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/achieving-impacts-policy-foresight-studies/view


Резюме — Годишен доклад за 2015 г. 

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

2 Факти и цифри 
ESENER 
ESENER е един от водещите проекти на ЕU-OSHA. Като задълбочено проучване на работните 
места в Европа, включително в микро- и малките предприятия (ММП), този проект дава подробна 
представа как се управляват рисковете за БЗР. В ЕSENER-2 бяха проучени почти 50 000 работни 
места в 36 държави. Първият анализ на резултатите и резюмето бяха публикувани съответно 
през февруари и юни 2015 г., а основните констатации бяха представени на конференцията на 
латвийското председателство в Рига през април.  

Новото интерактивно онлайн табло на проучването на ЕU-OSHA дава възможност на 
потребителите лесно да правят справки за констатациите от проучването. Резултатите могат да 
бъдат филтрирани по размер на предприятието или по сектор и да бъдат разгледани за Европа 
като цяло или за отделните държави, като данните са представени под формата на карти или 
диаграми със стълбове. Общо взето, психосоциалните рискове и рисковете, водещи до мускулно-
скелетни смущения, са определени от ЕSENER-2 като най-широко разпространените рискови 
фактори. Проучването установи също, че оценката на риска продължава да бъде най-добрият 
начин за справяне с рисковете и че високата степен на участие на работниците е надежден 
показател за добро управление на БЗР. 

 

Общи прегледи в областта на БЗР 
През 2015 г. основните констатации и заключения от 
пилотния проект на ЕU-OSHA „По-безопасни и по-
здравословни работни места за всички възрасти — 
безопасността и здравето при работа в условията на 
застаряваща работната сила“ бяха представени на 
съставителите на политики, специалисти по БЗР и 
представители на социалните партньори. Проектът си 
поставя за цел да оцени предизвикателствата за БЗР, 
поставени от застаряващата работната сила на 
Европа, а конференцията даде възможност за 
коментари, експертни становища и обсъждания на 
констатациите в помощ на разработването на по-

цялостен подход към БЗР в Европа. Значението на тази тема е толкова голямо, че тя доведе до 
кампанията за 2016—2017 г. — „Здравословни работни места за всички възрасти“. 

Вторият общ преглед на ЕU-OSHA в областта на БЗР поставя ударението върху друга важна 
целева група: микро- и малките предприятия (ММП)4. Тези предприятия са жизненоважни за 
европейската икономика — в тях работи около половината от работната сила в ЕС, но по 
отношение на управлението на рисковете за БЗР, те са изправени пред особено големи 
трудности. Работата по първия работен проект (от общо четири) приключи през 2015 г. и едно от 
основните заключения беше, че не само наличните ресурси на дадено ММП, а и по-широкият 
контекст определят успеха му при управлението на БЗР. 

През 2015 г. стартираха нови прегледи на БЗР. В първия от тях, за свързаните с работата 
заболявания и увреждания, ще бъдат разгледани три теми: 1) рехабилитация на работниците, 
засегнати от рак, 2) свързани с работата заболявания, причинени от биологични агенти, и 
3) методи за идентифициране на свързани с работата заболявания. Вторият е насочен към една 
от основните цели на Агенцията: да помогне на съставителите на политики и изследователите 
да оценят разходите заради лоши условия на БЗР и възможните ползи от доброто управление 

                                            
 
4 „Подобряване на безопасността и здравето в микро- и малките предприятия в Европа“. 
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https://osha.europa.eu/bg/surveys-and-statistics-osh/esener
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/interactive-dashboard
https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://osha.europa.eu/bg/themes/osh-management-context-ageing-workforce/ep-osh-project
https://www.healthy-workplaces.eu/bg
https://osha.europa.eu/bg/themes/safety-and-health-micro-and-small-enterprises
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на БЗР. Това е многогодишен проект, чиято цел е да се извършат по-добри оценки на разходите 
заради свързаните с работата заболявания, наранявания и смъртни случаи. 

 

3 Инструменти за управление на БЗР 
OiRA е уеб платформа, чрез която потребителите могат бързо и лесно да извършат безплатни 
оценки на риска. Тя съдържа специфични за сектора инструменти и е разработена специално за 
ММП. В началото на 2015 г. беше възложена оценка на ОiRA, резултатите от която показаха, че 
заинтересованите страни са много доволни от проекта и очакват той да продължи да се 
разраства. Към края на 2015 г. общият брой на инструментите в ОiRA беше 86, като в процес на 
разработване или нови бяха други 30 инструмента за различни сектори, сред които хотелиерство 
и ресторантьорство, спорт и изпълнения на живо. През 2015 г. стартира също нов интерфейс за 
потребители, ОiRA 2.0, с което се подобри общото впечатление на потребителите. Като успешен 
край за годината, през ноември проектът ОiRA получи сертификат за най-добра практика от 
Европейската награда за постижения в областта на публичната администрация. 

Освен ОiRA в процес на разработване са все повече електронни инструменти. ЕU-OSHA пое 
задачата да улесни разработването и популяризирането им чрез своя уебсайт, вместо сама да 
ги разработва. През 2015 г. Агенцията проведе два семинара за електронните инструменти: един 
за разработването на приложения за мобилни телефони и друг за електронни инструменти за 
ММП. 

 

4 Повишаване на осведомеността 
Кампании 
В кампанията „Здравословни работни места — управлявай стреса“ за 2014—2015 г. съществен 
принос дадоха партньорите на EU-OSHA, в това число официалните партньори на 
кампанията (ОПК), медийните партньори и фокусните точки. Участие взеха повече от 
100 ОПК, които организираха широк набор от дейности, включително учебни курсове, практики и 
семинари. В допълнение, 34 медийни партньори на кампанията помогнаха за максимално 
широко разпространение на посланието на кампанията и организираха различни събития. 

Наградите за добри практики „Здравословни 
работни места“ бяха едно от важните събития в 
календара на кампанията за 2014—2015 г. 
Церемонията по връчването на наградите беше 
проведена на конференцията на латвийското 
председателство в Рига през април 2015 г., на 
която 11 организации получиха награди, а други 
12 бяха високо оценени. Тези примери показват, 
че независимо от вида на организацията 
психосоциалните рискове могат да бъдат успешно 
управлявани. На Европейската седмица за 
безопасност и здраве при работа през октомври 
2015 г. Европа заговори за психосоциалните 
рискове и стреса на работното място, а фокусните 
точки организираха най-различни събития. 
Срещата на високо равнище за здравословни 

работни места през ноември беше друго важно събитие с 300 участници от цяла Европа, на което 
беше направена равносметка на кампанията и прогноза за бъдещето. Срещата се проведе в 
памет на д-р Уезебио Риал Гонсалес (1966—2014 г.), архитекта на тази кампания.  
Сравнителният анализ — или обменът на добри практики — добива все по-голямо значение за 
партньорите на кампанията на ЕU-OSHA. Първата сесия за сравнителен анализ се проведе по 

Среща на високо равнище за здравословни работни 
места, ноември 2015 г., в памет на д-р Уезебио Риал 
Гонсалес 

©
 E

U
-O

SH
A/

M
ar

ke
l R

ed
on

do
 

https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/oira
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/bg
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/bg/campaign-partners/official-campaign-partners/all-campaign-partners
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/bg/campaign-partners/media-partners
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/awards/good-practice-awards
https://osha.europa.eu/bg/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
https://osha.europa.eu/bg/about-eu-osha/press-room/european-week-safety-and-health-work-let%E2%80%99s-work-together-manage-stress
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/summit-2015
http://hw2014.healthy-workplaces.eu/bg/get-involved/summit-2015
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време на кампанията 2012—2013 г., като значението на тези събития нараства постоянно. През 
юли 2015 г. ЕU-OSHA публикува доклад относно успешните инициативи за сравнителен анализ5. 
Пакетът в помощ на европейските кампании (ECAP) 
предоставя на националните фокусни точки 
практическа помощ за инициативите на кампанията и 
ЕСАР за 2015 г. се оказа много популярен. Фокусните 
точки организираха 19 национални срещи на 
партньорствата, 65 работни форума за 
заинтересованите страни, 11 интервюта и много 
други. Накрая, имаше няколко важни „премиери“ за 
тази кампания: бюлетинът на кампанията се 
публикува на всеки два месеца и предоставя 
информация и новини за дейностите на кампанията, 
а социалните медии бяха успешно използвани за 
популяризиране на кампанията @EUmanagestress 
(„Здравословни работни места — управлявай стреса!“). Към края на кампанията @EU_OSHA 
беше следена в Тwitter от 14 000 души. 

Подготовката за кампанията „Здравословни работни места за всички възрасти“ за 2016—2017 г. 
беше в напреднала фаза. Тази кампания е посветена на проблемите на застаряващата 
работната сила и насърчава устойчив трудов живот за всички възрасти.  

 

Дейности за повишаване на осведомеността 
През октомври 2015 г. Наградата за филм за 
кампанията „Здравословни работни места“ 
беше представена на DOK Лайпциг за седма 
поредна година. Два филма спечелиха тази 
награда. Първият, документалният Work for 
One Day („Работа за един ден“) на Rita Bakacs, 
разглежда еднодневните работни 
ангажименти, започващи рано сутринта, и 
изтощителното въздействие на тежкия труд, 
ниското заплащане и липсата на сигурност. 
Вторият, анимационният филм Automatic 
Fitness („Фитнес за автомати“) на Alejandra 
Tomei и Alberto Couceiro, е цинична сатира на 
идеята за „човешките ресурси“ в модерния 
свят на труда, като светът на претоварване с 
работа е в пълен контраст със света на 
несигурната заетост. 

Напо също беше във фокуса на кампанията на ЕU-OSHA за повишаване на осведомеността през 
2015 г. Създаден бе нов филм за токовите удари „Напо в … ситуации под напрежение“ и стартира 
новият уебсайт на Напо, от който много по-лесно се изтеглят филми и епизоди. ЕU-OSHA 
извърши външна оценка на Напо за учители, онлайн инструменти за планове за уроци и 
ресурси на базата на филмите за Напо, по който се работи вече три години. Оценката установи, 
че националните фокусни точки и потребителите бяха много удовлетворени от качеството на 
ресурсите, като за разпространяването на инструментите са нужни някои подобрения. 

Накрая, през 2015 г. се състояха различни прояви. В Деня на Европа ЕU-OSHA организира щанд, 
за да разговаря с хората от Билбао по въпросите на безопасността и здравето. Освен това ЕU-

                                            
 
5 „Преглед на успешните инициативи за сравнителен анализ в областта на БЗР“. 

Проява за обмен на добри практики в Брюксел 
на 5-6 март 2015 г. 

Наградата за филм за кампанията „Здравословни 
работни места“, представена на DOK Лайпциг 
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https://www.healthy-workplaces.eu/bg
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://osha.europa.eu/bg/healthy-workplaces-campaigns/hw-film-award/award-winner-2015
https://www.napofilm.net/bg/napos-films/napo-in%E2%80%A6-shocking-situations
https://www.napofilm.net/bg
https://www.napofilm.net/bg/using-napo/napo-for-teachers
https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/publications/report-eu-osha-review-successful-occupational-safety-and-health/view
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OSHA взе участие в различни прояви, включително ХХХІ-ия Международен конгрес по здраве 
при работа (ІСОН) в Сеул, ХІІІ-ия конгрес на Европейската конфедерация на профсъюзите 
(ETUC) в Париж и Международния конгрес и панаира А+А в края на октомври в Дюселдорф. 

 

Познания за работа в мрежа 
OSHwiki е многоезичната уеб платформа на ЕU-OSHA, чрез която потребителите могат да 
обменят знания за БЗР и да работят в мрежа. Целта е да се достави достъпен и авторитетен 
източник на информация, която лесно може да се актуализира и превежда от общността на 
ОSHwiki. Само акредитирани автори могат да пишат статии. ОSHwiki стартира през 2014 г., а 
целта за 2015 г. беше да се разшири базата на знания с помощта на социалните медии за 
популяризиране на ОSHwiki и да се привлекат нови автори. В резултат бяха публикувани нови 
статии, а съществуващите бяха редактирани и преведени, като броят на посетителите на 
уебсайта на ОSHwiki нарасна значително. 

 

Работа в мрежа и корпоративни комуникации 
През 2015 г. Управителният съвет и Бюрото предприеха мерки, създаващи възможност за 
планиране в по-далечен срок, включително реорганизация на графика на заседанията им с оглед 
на по-добро съгласуване с цикъла на планиране и отчитане на дейностите на ЕU-OSHA. Сред 
другите взети решения бяха приемане на плана за управление през 2016 г., темата на 
кампанията „Здравословни работни места“ за 2018—2019 г. (която ще бъде опасните вещества) 
и предприемане на допълнителни мерки за предотвратяване на измами и конфликти на 
интереси. 

На равнище ЕС ЕU-OSHA продължи да работи с Парламента и Комисията, предоставяйки 
консултации по въпросите на БЗР и на секторните комитети за социален диалог, както и помощ 
и съдействие на Съвета на ЕС. Агенцията работи също в тясно сътрудничество с европейските 
социални партньори; напр. ЕU-OSHA подкрепи и участва в работен форум на тема „Пол и 
балансиран труд“ в рамките на конференцията на Европейския синдикален институт относно 
здравето и заетостта на жените, състоял се през март. 

През юни стартира новият уебсайт на ЕU-OSHA; освен че е с подновен вид и ново усещане, вече 
са по-лесни навигацията в сайта и използването на мобилни устройства. До края на 2015 г. 
сайтът е отбелязал 2,5 милиона посещения. Нова стратегия за управление на връзките с 
клиентите, която се разработваше през 2015 г., ще стане част от уебсайта. Социалните медии 
помогнаха на ЕU-OSHA да достигне до повече хора, откогато и да било. 

В рамките на Инструмента за 
предприсъединителна помощ ЕU-OSHA 
работи от повече от десет години с 
фокусните точки за БЗР в Турция и други 
държави и територии в Западните 
Балкани, за да ги подготви за 
интегрирането им в системата на ЕU-
OSHA. След едногодишно прекъсване, 
през ноември 2015 г. беше подписан нов 
договор, който дава възможност на ЕU-
OSHA да продължи да предоставя 
финансова и практическа помощ през 
2016 г.  

Двегодишният проект на ЕU-OSHA „Европейска политика за съседство“ приключи през януари 
2016 г. През двете години на работа по проекта ЕU-OSHA даде ценен принос за изграждане на 
системи за БЗР в южните и източните партньорски държави, като им помогна за създаване на 
фокусни точки, изграждане на капацитет, обмен на добри практики и превод на различни езици 
на основни материали. 

https://osha.europa.eu/bg/tools-and-publications/oshwiki
https://osha.europa.eu/bg
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КАК ДА СЕ СДОБИЕМ С ПУБЛИКАЦИИТЕ НА ЕC? 

Безплатни публикации: 

• един екземпляр: 

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

• повече от един екземпляр или постери/карти: 

от представителствата на Европейския съюз (http://ec.europa.eu/represent_bg.htm),  

от делегациите в страни извън Европейския съюз 

(http://eeas.europa.eu/delegations/index_bg.htm), 

като се свържете с услугата Europe Direct (http://europa.eu/europedirect/index_bg.htm)  

или като се обадите на 00 800 6 7 8 9 10 11 (безплатен номер в ЕС) (*). 
 

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

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

Платени публикации: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

http://osha.europa.eu 

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

за превръщането на Европа в по-

безопасно, по-здравословно и по-

продуктивно място за работа. Агенцията 

проучва, разработва и разпространява 

надеждна, балансирана и обективна 

информация за безопасността и здравето 

и организира общоевропейски кампании за 

повишаване на осведомеността. Основана 

от Европейския съюз през 1994 г. със 

седалище в Билбао, Испания, Агенцията 

обединява представители от 

Европейската комисия, правителствата на 

държавите членки, организации на 

работодателите и служителите, както и 

водещи специалисти от всички държави 

членки на ЕС и извън него. 

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