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

Да направим Европа по-безопасно,  
по-здравословно и по-производително 
място за работа

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
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С помощта на 
нашите партньори 

работим упорито 
за подобряване 

на знанията и 
осведомеността 

за рисковете на 
работното място 
и за повишаване на 

ангажираността 
по отношение на 
безопасността и 

здравето в цяла 
Европа.
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Добре 
дошли!

Насърчаваме здравето 
и безопасността на 
работното място с 

цел подобряване на 
условията на труд 

и повишаване на 
производителността.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Всеки има основното право 
на безопасни и  здравословни 
условия на труд. Мисията 
на Европейската агенция 
за безопасност и  здраве 
при работа (EU-OSHA) е  да 
съдейства работните места 
в  Европа да бъдат по-
безопасни, по-здравословни 
и по-производителни.

Всяка година повече от 4000 
работещи умират в  резултат на трудови злополуки, 
а  повече от три милиона работещи претърпяват тежки 
трудови злополуки. В същото време 25 % от работещите 
заявяват, че работата им оказва предимно отрицателен 
ефект върху тяхното здраве. Разходите за работещите, 
предприятията и  държавите членки се изчисляват на 
около 3 % от брутния вътрешен продукт (БВП).

Повече от всякога безопасността и здравето при работа 
(БЗР) е важна и свързана с предизвикателства област на 
политиката. С оглед на появата на нови рискове и области 
на работа, на демографските промени и  на действията 
на Европа за преодоляване на икономическата криза, 
нараства неотложната необходимост от ефективна 
система за БЗР, която защитава работещите и  повишава 
рентабилността на предприятията.

Например с увеличаването на възрастта на пенсиониране, 
в  много държави в  целия ЕС се повишават изискванията 
към органите, определящи политиката, и към предприятия-
та —  да предоставят практическа информация, за да 
помогнат на хората да работят по-дълго и в по-безопасни 
и здравословни условия до пенсионирането си.

В  настоящите времена на икономически трудности ние 
трябва да разясняваме икономическата целесъобразност 
на мерките за добро управление на БЗР, особено 
на малките предприятия. Малките предприятия 
и  микропредприятията са жизненоважна част от 
европейската икономика и  много от тези предприятия 
считат, че не разполагат с  достатъчно ресурси, за да 
прилагат мерки за безопасност и  здраве. Разполагаме 
обаче с все повече доказателства, че средствата, вложени 
в  подобряване на БЗР, се възвръщат благодарение на 
повишената производителност и  спестените разходи. 

Защитата на работещите от рисковете за тяхната безопасност 
и здраве е не само задължение, но и инвестиция.

Работейки съвместно с правителствата, представителите на 
работещите и  големите и  малките предприятия, EU-OSHA 
прилага подход на сътрудничество към насърчаването на 
БЗР в Европа. Ние сме ангажирани да изпълняваме работата 
си по ефективен, прозрачен и проверим начин.

В  съответствие с  целите на Стратегическата рамка на ЕС за 
здравословни и  безопасни условия на труд (2014—2020 г.) 
и  стратегията „Европа 2020“ за създаване на интелигентна, 
устойчива и приобщаваща европейска икономика Агенцията 
разработи своята многогодишна стратегическа програма за 
периода 2014—2020 г., която осигурява ясен фокус за нашата 
работа. Определени са шест приоритета, както следва:

1. прогнозиране на промените и нововъзникващите 
рискове посредством дейности за прогнозиране;

2. факти и данни — събиране и разпространение на 
информация, например посредством Европейското 
проучване за новите и нововъзникващите рискове 
в предприятията (ESENER);

3. разработване на инструменти за добро управление на 
БЗР, като например интерактивната онлайн платформа 
за оценка на риска (OiRA);

4. повишаване на осведомеността, по-специално 
посредством кампаниите „Здравословни работни 
места“;

5. обмен на знания в мрежа, основно посредством 
разработване на онлайн енциклопедията OSHwiki; и

6. сътрудничество в мрежа (на стратегическо 
и оперативно равнище) и корпоративни комуникации.

Въз основа на тези цели и с подкрепата на нашите партньори 
ние работим упорито за подобряване на разбирането 
и  повишаване на осведомеността относно рисковете на 
работното място и за повишаване на ангажираността с БЗР 
в цяла Европа.

Д-р Криста Зедлачек, директор
Европейска агенция за безопасност и здраве при работа
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Прогнозиране 
на промените

Какво ще донесе 
бъдещето на 
работещите 

и работодателите 
в Европа? Ние помагаме 

за предотвратяване 
на бъдещите рискове 

за безопасността 
и здравето, като ги 

идентифицираме днес.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Ние в  EU-OSHA знаем колко е  важно да мислим 
в  перспектива. С  промените в  областта на труда се 
появяват нови рискове и една от нашите основни цели 
е да предоставяме данните и информацията, които са 
необходими на органите, определящи политиката, 
и  изследователите, за да предприемат своевременни 
и ефективни действия.

Технологичните иновации, демографските и социалните 
промени могат да имат значителни последствия за 
безопасността и  здравето на работното място, като 
пораждат нови рискове. С  оглед на факта, че 45  % 
от работещите в  ЕС съобщават, че са засегнати от 
такива промени, е  очевидна необходимостта да 
прогнозираме бъдещето. Създаденият от EU-OSHA 
Център за наблюдение на риска прогнозира и  изучава 
нови и  нововъзникващи рискове за БЗР и  предоставя 
надеждни и  висококачествени данни, които могат 
да помогнат на органите, определящи политиката, 
изследователите и  посредниците на работните места 
да предприемат подходящи действия и  да определят 
правилно своите приоритети.

Агенцията извършва дейности за прогнозиране с цел да 
идентифицира бъдещите предизвикателства в  областта 
на БЗР и  да реализира подходящи мерки за тяхното 
предотвратяване. Водещите проекти „Прогнози“ се 
изпълняват в  продължение на две години, следвани от 
едногодишен период на преглед. Дейностите включват:

• проучвателни прегледи на научната литература;

• интервюта, фокусни групи, семинари и онлайн 
проучвания с участие на ключови експерти;

• модули за изготвяне на сценарии.

Целта на EU-OSHA е  не само да идентифицира нови 
и нововъзникващи рискове, но също така да предостави 
на органите, определящи политиката, и  специалистите 
в  областта на БЗР информация, въз основа на която 
да определят своите приоритети, инструменти за 
преодоляване на тези проблеми и  идеи за отразяване 
в политиката на направените констатации.

ЗЕЛЕНИ РАБОТНИ МЕСТА
Първият проект „Прогнози“ на Агенцията беше посветен 
на сектора на опазването на околната среда, който 
е  сравнително млад и  обхваща с  бързи темпове все 

по-голям брой заети лица. Това означава, че липсва 
информация относно потенциалните рискове, а  заетите 
в  сектора са относително неопитни, което повишава 
опасността от злополуки и  заболявания. В  рамките 
на проекта „Прогнози“ бяха анализирани факторите, 
които могат да засегнат зелените работни места, като 
например икономическия климат, все по-широкото 
възприемане на „зелени ценности“ от обществото 
и  темпа на технологичните иновации. В  рамките на 
този проект бяха идентифицирани някои ключови 
рискови области, включително вятърната енергия, 
зелените сгради и  маломащабните приложения на 
слънчева енергия, а  като последваща дейност беше 
осъществено предоставяне на практическа информация 
и инструменти в помощ на превенцията на риска.

https://osha.europa.eu/bg/topics/green-jobs
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Факти 
и данни
В рамките на 

нашата дейност 
осъществяваме 

висококачествени 
научни изследвания 

и предоставяме 
актуална 

информация, която 
може да помогне 
за определяне на 

приоритетите 
и планиране 

на мерките за 
превенция.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Лицата, отговорни за вземане на решения, трябва 
да разполагат с  надеждни факти и  данни. Ние 
предоставяме на тяхно разположение точна 
и  изчерпателна картина на актуалните рискове 
в  областта на БЗР. Наред с  това ние предоставяме 
актуална практическа информация за ефективните 
подходи за предотвратяване и  управление на тези 
рискове.

За тази цел ние възлагаме, обобщаваме и  публикуваме 
нови научни изследвания, свързани с  рисковете 
в  областта на безопасността и  здравето при работа, 
а  също така следим, обобщаваме и  анализираме 
статистическа информация от различни източници 
в цяла Европа. Данните, които предоставяме, помагат на 
изследователите и органите, определящи политиката, да 
определят най-ефективните начини за предотвратяване 
на рисковете, засягащи работещите в  Европа, и  за 
повишаване на производителността.

Например нашият водещ пилотен проект „По-безопасна 
и по-здравословна работа на всяка възраст“ е предприет 
с  цел проучване на свързаните с  безопасността 
и здравето предизвикателства пред по-продължителната 
работа на по-възрастните работещи и  повишаването 
на тяхната производителност през целия им трудов 
живот. Проектът се изпълнява по искане на Европейския 
парламент и Европейската комисия и включва анализ на 
съществуващите политики, примери за добри практики 
за поддържане и  продължаване на пригодността за 
заетост на по-възрастните работещи и  начините, по 
които можем да улесним връщането на работа на 
по-възрастните работещи, които са били в дългосрочен 
отпуск по болест.

ЕВРОПЕЙСКО ПРОУЧВАНЕ НА 
ПРЕДПРИЯТИЯТА
Европейското проучване за новите и нововъзникващите 
рискове в предприятията (ESENER) е обстойно и мащабно 
проучване на начините, по които се управляват 
рисковете за безопасността и  здравето в  европейските 
предприятия. Проучването, което е  уникален ресурс, 
предоставящ ценни данни, позволяващи сравнения 
между отделните държави, е  един от основните 
инструменти, които използваме, за да обогатяваме 
научните данни, които са на разположение на органите, 
определящи политиката, и изследователите.

Представители на хиляди предприятия и  организации от 
цяла Европа изпратиха своите отговори на въпросниците, 
изготвени в  рамките на проучването ESENER, които 
съдържат специален акцент върху някои ключови области:

• система за управление на безопасността 
и здравето;

• психосоциални рискове като стрес, малтретиране 
и тормоз;

• мотивиращи фактори и пречки за предприемане 
на действия за управление на БЗР;

• участие на работещите в дейностите по БЗР.

Проучването се осъществява веднъж на всеки 5 години. 
За мащаба на проучването говори фактът, че второто 
проучване ESENER обхваща 36 държави и  в неговите 
рамки са проведени 49  000 интервюта. Акцентът 
върху новите и  нововъзникващите рискове гарантира, 
че получените отговори хвърлят светлина върху 
недостатъчно проучени области на БЗР, чието значение 
нараства. Пример за това са психосоциалните рискове, 
като първите сигнали, че тези рискове пораждат 
загриженост, бяха получени чрез проучването ESENER.

http://www.esener.eu
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Инструменти 
за управление 

на БЗР
Оценката на риска има 

централно значение 
за безопасните 

и здравословни условия  
на работното място.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA
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Предимствата на подхода за предотвратяване 
на трудовите злополуки и  заболяванията пред 
мерките за преодоляване на последствията от тях 
са очевидни. В  частност по-малките организации 
обаче често се затрудняват да определят как да 
реализират ефективно подходящи превантивни 
мерки. Ние можем да помогнем, като предоставяме 
целенасочени и  удобни за използване инструменти, 
които помагат на малките и  микро-предприятията да 
оценят рисковете за своите служители, а  също така 
като идентифицираме и  популяризираме подлежащи 
на адаптиране примери за добри практики.

Интерактивна онлайн оценка на риска
Често се смята, че управлението на БЗР изисква 
знания или допълнителна работа, с  каквито малките 
предприятия не разполагат или не могат да си 
позволят. Интерактивната онлайн платформа за оценка 
на риска (OiRA) прави достъпен процеса на оценка 
на риска и  опростява оценката на потенциалните 
опасности на работното място. Чрез тази платформа 
се предлагат безплатни и  лесни за използване онлайн 
инструменти, с помощта на които малките предприятия 
и  микропредприятията могат да извършат оценката 
стъпка по стъпка. Освен това приложението помага на 
работодателите да определят подходящите мерки, които 
да предприемат, и да наблюдават и докладват проблеми 
в  областта на БЗР. EU-OSHA предоставя платформата, 
софтуера, общи инструменти и  бюро за помощ, а  също 
така осигурява сътрудничеството между потребителите 
на OiRA. На следващия етап съществуващите общи 
инструменти се адаптират на национално равнище от 
партньорите на OiRA съобразно нуждите на отделните 
сектори и държави.

OiRA е  не само ефективно техническо решение, но 
и практически метод за разпространение на посланието, 
че малките предприятия могат да се ползват от 
предимствата, произтичащи от доброто управление на 
БЗР, като например намаляване на отсъствията от работа 
и повишаване на равнището на задържане на персонала. 
Популяризирането на приложението допринася за 
подобряване на осведомеността относно БЗР като цяло 
и за повишаване на икономическата ефективност на ЕС, 
където голямото мнозинство от предприятията са малки 
предприятия и микропредприятия.

Платформата OiRA е  приета като важен механизъм 
за подобряване на БЗР в  малките предприятия 
и микропредприятията в Европа и проектът се разраства 
и  развива непрекъснато, като във всеки момент се 
осъществява разработване на нови инструменти. В цяла 
Европа работят разработчици на инструменти в рамките 
на OiRA, които създават и  усъвършенстват нови 
инструменти и  адаптират и  превеждат съществуващи 
инструменти за ползване в нови държави. Целта е OiRA 
да се превърне във водещ инструмент за разработване 
на стратегии за превенция на риска и  управление 
на БЗР, разработваните инструменти да стават все 
по-гъвкави и  съобразени с  нуждите на потребителите, 
а възможностите за обмен на идеи между потребителите 
и разработчиците да се обогатяват постоянно.

http://www.oiraproject.eu
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Повишаване на 
осведомеността

Посредством нашите  
кампании и дейности за 

популяризиране  
посланията ни  

достигат до работните  
места в цяла Европа  

и извън нея.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Тъй като Агенцията е организация за разпространение на 
информация и сътрудничество в мрежа, една от нейните 
основни цели е  да обхване съответните целеви групи, 
които включват от органите, определящи политиката, 
и  работодателите до ръководителите, специалистите 
в  областта на БЗР, работещите и  профсъюзите, 
довеждайки до тяхното знание своите послания 
посредством повишаване на осведомеността относно 
рисковете за безопасността и  здравето и  начините за 
тяхното предотвратяване. Ние използваме различни 
канали за комуникация, включително конференции 
и  семинари, нашия обстоен и  многоезичен уебсайт, 
бюлетина „OSHmail“ и социалните медии.

КАМПАНИИ
Кампаниите „Здравословни работни места“ със срок 
на изпълнение две години са водещите дейности на 
Агенцията за повишаване на осведомеността и  имат 
важно значение за обхващане на работните места 
в  цяла Европа. Тези кампании, които са координирани 
от Агенцията и  нашите партньори в  държавите членки, 
са най-мащабните подобни комуникационни дейности 
в  света и  включват провеждане на стотици събития 
и  дейности. Обхванатите теми варират от оценка на 
риска, безопасна поддръжка и трудови злополуки до шум, 
психосоциални рискове и  младите хора на работното 
място. Независимо от темата на конкретната кампания 
едно от основните предавани послания във всички случаи 
е значението на работата в сътрудничество (съчетаване 
на ръководните функции и  участието на работещите на 
нивото на работното място) — нещо, което е в центъра на 
всички наши дейности.

Едно от централните събития в  рамките на всяка 
кампания са европейските награди за добра практика, 
с  които се отличават оригинални и  иновативни решения 
в областта на управлението на безопасността и здравето 
на работното място. Друго важно събитие е Европейската 
седмица за безопасност и  здраве при работа, която 
се провежда в  цяла Европа. Все по-многобройните 
официални партньори на кампаниите са ключов фактор 
за успеха на нашите кампании. В замяна на тяхната помощ 
партньорите получават възможност да участват в събития 
като например семинари по сравнителен анализ, в които 
участват специалисти в областта на БЗР, с цел да обменят 
опит и добри практики.

http://www.healthy-workplaces.eu

НАПО — БЕЗОПАСНОСТ С УСМИВКА
За да предадем важни послания по запомнящ се и весел 
начин, ние разчитаме на помощта на Напо, героят 
в поредица анимационни филми без текст.

Филмите се произвеждат от консорциума „Напо“ — 
малка група европейски организации за безопасност 
и  здраве при работа. Напо е  герой, който не оставя 
зрителите равнодушни: той е  обикновен работник, 
който често се оказва жертва на обичайни опасности 
на работното място. Но същевременно той е  образцов 
работник, що се отнася до БЗР, тъй като си сътрудничи 
със своите колеги за определяне на рисковете и  избор 
на практически решения. Хора на всякаква възраст и  с 
различен произход и култура могат да се идентифицират 
с Напо, а филмите са разработени така, че да стимулират 
дебати на работните места по важни въпроси на 
безопасността и здравето.

Инициативата на Агенцията „Напо за учители“ 
предоставя набор от онлайн инструменти за учители 
в  началните училища, включващи ключови послания, 
цели на обучението, учебни планове и идеи за дейности, 
основани на филмите за Напо. Целта е  децата да се 
запознаят с  важни теми, свързани с  безопасността 
и  здравето, и  да изградят добри навици, които ще 
им бъдат полезни на работното място. По този начин 
изпълняваме нашия ангажимент за интегриране на 
темите за БЗР в образованието.

http://www.napofilm.net

http://www.healthy-workplaces.eu/bg
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Обмен на 
знания 

в мрежа
Ние правим възможно 

сътрудничеството 
между специалисти 

в областта на 
безопасността 

и здравето от цял 
свят и създаваме 

висококачествени 
знания посредством 

нови инструменти 
и канали.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Мобилизирането на специалистите в  областта на 
БЗР с  цел създаване на база от висококачествена 
и  актуална информация е  още една от нашите 
основни задачи. Ние използваме нови технологии, 
за да изпълним нашия ангажимент за подпомагане 
на събирането и  обмена на информация. Този 
подход ни позволява да удовлетворим по-ефективно 
и  отговорно потребностите на крайните потребители 
на нашите продукти, а  също така поставя общността 
на специалистите в  областта на БЗР в  центъра на 
всички наши дейности, осигурявайки по-социален 
и интерактивен процес на разпространение на знания.

OSHwiki
OSHwiki е  нашата съвместно разработвана многоезична 
онлайн енциклопедия, която съдържа официална 
информация за безопасността и  здравето и  предоставя 
платформа за сътрудничество в мрежа и обмен на знания 
между специалистите в  областта на БЗР. Енциклопедия-
та е  ефективен по отношение на разходите механизъм 
за предоставяне на информация на общността на 
специалистите в областта на БЗР, чието значение нараства. 
OSHwiki е  достъпна за всички чрез нашия уебсайт. За 
разлика от други подобни онлайн енциклопедии обаче 
единствено акредитирани от Агенцията автори могат 
да добавят съдържание или да редактират и  превеждат 
съществуващи статии. Всеки член на призната 
професионална или научна организация може да стане 
акредитиран автор.

Съдържанието на енциклопедията включва следните 
основни категории материали: общи статии за БЗР, 
управление и  организация на дейностите в  областта на 
БЗР, стратегии за превенция и контрол, физически агенти, 
опасни вещества, проблеми, свързани с  ергономията, 
безопасност, организация на работата, психосоциални 
проблеми и  проблеми, свързани със здравето, сектори, 
професии и групи под риск.

http://www.oshwiki.eu
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Работа 
в партньорство

Работим в тясно 
сътрудничество с нашата 

партньорска мрежа, за да 
постигнем целите си.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

По своя характер Агенцията е  организация за 
сътрудничество в  мрежа и  съвместната работа 
с  други организации на всички равнища (национално, 
европейско и международно) има централно значение 
за реализирането на нашите цели. Този характер, 
основан на сътрудничество, намира отражение 
в  тристранната структура на управителния съвет на 
Агенцията, в който работят съвместно представители на 
националните правителства, сдружения на работещите 
и работодателите, и Европейската комисия.

Нашата първа и  най-важна мрежа са националните 
фокусни точки — те са незаменимото звено за връзка 
с  крайните ни потребители. Свои фокусни точки 
определят всички държави членки, държави кандидатки 
и  потенциални държави кандидатки, както и  страните от 
Европейското икономическо пространство/Европейската 
асоциация за свободна търговия. В  повечето случаи 
функциите на национална фокусна точка изпълнява 
представител на водеща организация в  областта на 
безопасността и здравето в съответната страна. Фокусните 
точки си сътрудничат с националните тристранни мрежи 
(състоящи се от представители на работодателите 
и  работещите, и  на правителството) за разпространение 
на информация, подпомагане реализацията на нашите 
инициативи и  осигуряване и  препращане на данни, 
обратна информация и  препоръки до Агенцията. Те 
изпълняват особено важна роля за реализацията на 
нашите кампании „Здравословни работни места“. От своя 
страна ние им предоставяме подкрепа за реализиране на 
събития в рамките на кампаниите, публикации и медийни 
дейности.

Ние се опираме на помощта на нашите социални партньори 
(организациите, представляващи работодателите 
и  работещите), за да достигнем до малките предприятия 
и  микропредприятията в  цяла Европа. Наред с  това те 
подпомагат изпълнението на нашите дейности и проекти, 
например проекта OiRA, и  предоставят ценна обратна 
информация и съвети.

Мрежата „Europe Network“ е мрежа в подкрепа на бизнеса, 
чиято мисия е  да помага на малките предприятия да се 
възползват възможно най-пълноценно от съществуващите 
в Европа възможности. Това е нашата най-голяма мрежа за 
сътрудничество, която със своите повече от 600 членуващи 
организации в 50 държави е могъщ съюзник в усилията ни 
да обхванем малките предприятия.

Все повече партньори в кампаниите, включващи социални 
партньори, професионални организации и  големи 
компании, подпомагат провеждането на нашите кампании 
и  усилията ни за повишаване на осведомеността за 
значението на безопасността и  здравето. Освен това 
работим с  все повече медийни партньори, чиято помощ 
за разпространение на посланията на кампанията 
е неоценима.

Наред с  това ние работим в  тясно сътрудничество 
с  инспекции по труда и  консултанти и  изследователски 
екипи от водещи академични институции в  областта 
на безопасността и  здравето. На европейско равнище 
си сътрудничим с  много институции и  органи на 
ЕС: Европейския парламент, Европейската комисия, 
Европейския икономически и  социален комитет 
и  останалите агенции на ЕС, както и  с организации 
на социалните партньори като Конфедерацията на 
европейския бизнес „BusinessEurope“ и  Европейската 
конфедерация на профсъюзите. На международно 
равнище работим в  партньорство с  организации като 
Международната организация на труда и  Световната 
здравна организация.

https://osha.europa.eu/bg/about/focal_points
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Как да 
намерите 

повече 
информация?

На разположение са различни 
начини да се свържете 

с EU‑OSHA и да получавате 
актуална информация за 

новостите в областта  
на безопасността  

и здравето на  
работното място.
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Европейска агенция за безопасност и здраве при работа — EU-OSHA

Уебсайт
Нашият многоезичен уебсайт е  полезен източник на 
информация по всички въпроси, свързани с безопасността 
и  здравето, включваща от материали за кампаниите до 
актуални научни изследвания. Той предоставя достъп до 
разнообразни ресурси и практически инструменти.
https://osha.europa.eu/bg

OSHmail
Нашият безплатен месечен бюлетин „OSHmail“, който се 
разпространява по електронната поща, съдържа актуална 
информация за всички новости, от законодателните 
изменения до нови публикации и  предстоящи събития. 
Бюлетинът е достъпен на повече от 20 езика на ЕС.
Абонирайте се тук: https://osha.europa.eu/bg/news/oshmail

Социални медии
Ние вярваме в  капацитета на социалните мрежи да 
предават послания, да променят нагласи и да изграждат 
взаимоотношения. Можете да ни намерите на:

Събития
Ние организираме многобройни събития за повишаване 
на осведомеността и  обмен на информация, добри 
практики и  съвети. Тези събития варират от малки 
семинари до големи международни срещи на 
върха. Абонирайте се за бюлетина „OSHmail“, за да 
получавате информация за предстоящите събития, или 
преглеждайте нашия уебсайт на адрес: https://osha.
europa.eu/bg/events/events.html.

Пресслужба
Всички запитвания от медиите следва да се отправят 
по електронната поща на адрес news@osha.europa.eu 
или на тел. +34  944358359. Най-новите прессъобщения 
и  доклади за медиите можете да намерите на адрес: 
https://osha.europa.eu/bg/press.
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Фотографии на корицата, по часовниковата стрелка от 
левия горен ъгъл:
© EU-OSHA/Arpad Pinter, © EU-OSHA/Arpad Pinter, 
© EU-OSHA/Emmanuel Biard, © EU-OSHA/József Radó, 
© EU-OSHA/Michel Wielick, © EU-OSHA/David Tijero.

http://twitter.com/eu_osha

https://www.facebook.com/EuropeanAgencyfo
rSafetyandHealthatWork

http://www.youtube.com/user/EUOSHA

https://www.linkedin.com/company/europeana
gency-for-safety-and-health-at-work

Освен това ние актуализираме редовно нашия 
интернет блог, който е достъпен на адрес:

https://osha.europa.eu/bg/about/
director_corner/blog/front-page.

Публикации
Можете да изтеглите безплатно всички наши публикации 
от нашия уебсайт. Ние публикуваме всякакви материа-
ли, от брошури до подробни технически доклади, 
посветени на въпроси на БЗР, с  което съдействаме 
за разпространение на задълбочена и  тематична 
информация за безопасността и  здравето сред широка 
аудитория в цяла Европа.
Нашите публикации са достъпни на следния адрес: 
https://osha.europa.eu/bg/publications

https://osha.europa.eu/bg
https://osha.europa.eu/bg/news/oshmail
https://osha.europa.eu/bg/events/events.html
https://osha.europa.eu/bg/events/events.html
http://twitter.com/eu_osh
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.facebook.com/EuropeanAgencyforSafetyandHealthatWork
https://www.linkedin.com/company/europeanagency‑for‑safety‑and‑health‑at‑work
https://www.linkedin.com/company/europeanagency‑for‑safety‑and‑health‑at‑work
https://osha.europa.eu/bg/about/director_corner/blog/front-page
https://osha.europa.eu/bg/about/director_corner/blog/front-page
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Европейската агенция за безопасност и здраве при работа 
(EU-OSHA) допринася за превръщането на Европа в по-безопасно, 
по-здравословно и по-производително място за работа. Агенцията 
проучва, разработва и разпространява надеждна, балансирана 
и безпристрастна информация за безопасността и здравето 
и организира общоевропейски кампании за повишаване на 
осведомеността. Създадена от Европейския съюз през 1996 г. със 
седалище в Билбао, Испания, Агенцията обединява представители 
на Европейската комисия, на правителствата на държавите 
членки, организации на работодателите и работниците, както и 
водещи експерти от всички държави — членки на ЕС, и извън тях.

Европейска агенция за безопасност 
и здраве при работа
C/Santiago de Compostela 12
48003 Bilbao, ESPAÑA
Тел.: + 34 944358400
Факс: + 34 944358401
Електронна поща: information@osha.europa.eu

http://osha.europa.eu


