ОТЧЕТ
ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА
ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
2010 година

На 26 юни 2008 г. Правителството на Република България прие стратегически
документ, в който определи приоритетните направления и действия в областта на
безопасните и здравословните условия на труд за периода до 2012 година - Стратегия за
безопасност и здраве при работа (Стратегия за БЗР ) 2008-2012 г. Съгласно Решението
на Министерския съвет, Министърът на труда и социалната политика ежегодно
предлага за разглеждане Национална програма по безопасност и здраве при работа
(НПБЗР), както и отчет за нейното изпълнение. Целта е да се осигури информация на
правителството за изпълнението на целите, заложени в Стратегията, които се
разглеждат като неразделна част от постигането на общата цел за икономическо
развитие на страната, а именно - повишаването качеството на труд и живот на всички
социални групи в обществото.
Националната програма по безопасност и здраве при работа – 2010 г. (НПБЗР –
2010 г.) е втората годишна програма за изпълнение на Стратегията за БЗР, в която са
очертани ангажиментите на държавните органи, работодателските организации,
организациите на работниците и служителите, неправителствените организации и др.
към осигуряване на благосъстояние при работа, като се отчитат промените на
работното място и възникването на нови професионални рискове.
Настоящият отчет представя резултатите от реализираните дейности по НПБЗР –
2010 г. в рамките на следните приоритетни области:
1. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта
на безопасните и здравословни условия на труд;
2. Насърчаване на развитието и прилагането на секторни стратегии;
3. Управление на новите и все по-големи рискове;
4. Насърчаване на промените в поведението на работещите и
работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на
здравето и работоспособността.
Отчетът за изпълнението на НПБЗР – 2010 г. се състои от две части. В първата е
дадено кратко описание на резултатите по приоритетни области, а във втората - в
табличен вид е представена степента на изпълнение на съответните дейности/мерки.
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ЧАСТ I. ОПИСАНИЕ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ПО ПРИОРИТЕТИ

Приоритетна област 1. Гарантиране на правилното прилагане
законодателството в областта на безопасните и здравословни условия на труд

на

За гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на
безопасните и здравословни условия на труд са реализирани мерки, насочени към
усъвършенстване на националното законодателство, както и привеждането му в
пълно съответствие с правото на Европейската общност.
Издадена е Наредба № 5 на министъра на труда и социалната политика и
министъра на здравеопазването за минималните изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на
изкуствени оптични лъчения (ДВ, бр.49 от 2010 г.), с която са въведени разпоредбите
на Директива 2006/25/ЕО на Европейския парламент и Съвета от 5 април 2006 г.
относно минималните изисквания за здраве и безопасност на работниците от
експозицията на физични агенти (изкуствени оптични лъчения).
С оглед информационното осигуряване на процеса на докладване пред
Европейската комисия за изпълнението на основните задължения за осигуряване на
безопасност и здраве при работа, е утвърдена Наредба № 3 на министъра на труда и
социалната политика за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и
съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни
условия на труд (ДВ, бр. 19 от 2010 г.). Определени са формата, съдържанието, реда и
начина за подаване и съхраняване на декларация, с която юридическите и физическите
лица декларират в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на
регистрация на предприятието състоянието на условията на труд в предприятията.
Издадени са и Указания на Министъра на труда и социалната политика от 12.05.2010 г.
във връзка с изпълнението на Наредба № 3/23.02.2010 г.
Предприети са законодателни мерки за усъвършенствате на системата за
трудоустрояване на лица с намалена работоспособност и на системата за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи. Разработени са
проекти на:
- Наредба на министъра на труда и социалната политика и министъра на
здравеопазването за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване
на лица с намалена трудоспособност;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за трудоустрояване,
приета с ПМС № 72 от 1986 г.;
- Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 1987 г. за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи на
работниците.
Актуализирани са правилата за обучение и инструктаж по БЗР при работа по
електрообзавеждането с напрежение до 1000 V. С издадения Правилник за изменение
и на Правилника по безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V (ДВ, бр. 19 от 2010 г.) е постигнато съответствие на
разпоредбите на правилника с Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията
и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и
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служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на
труд.
Разработена е нова Наредба за безплатното работно и униформено облекло.
Наредбата определя ред и условия за предоставяне на работниците и служителите на
безплатно работно и униформено облекло в съответствие със спецификата на
извършваната дейност и на работното място.
Утвърдени са Правила за координация и сътрудничество между МТСП и МЗ
при разработване и прилагане на политиката и законодателството в областта на
БЗР. Създаден е механизъм за обединяване на усилията на двете институции за
подобряване на условията на труд в предприятията и защита на правата на работниците
и служителите, за осъществяване на адекватен и ефективен контрол по спазване на
изискванията на законодателството в областта на безопасността и здравето при работа
и за взаимно зачитане на функциите, възложени на МТСП и МЗ по силата на законите
на Република България.
Със Заповед № РД01-759 от 27.10.2010 г. на Министъра на труда и социалната
политика е определен коефициента на трудов травматизъм по икономически
дейности за прилагане през 2011 година. Целта е да се определят работниците и
служителите, които извършват работа в основната и спомагателната дейност на
предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с трудов травматизъм, равен
или по-висок от средния за страната, с оглед задължителното застраховане по реда на
Наредбата за задължително застраховане на работниците и служителите за риска
„трудова злополука”.
С разработените нормативни актове се постига пълно съответствие с правото и
практиката на Европейската общност в областта на организацията на дейността и
осигуряването на безопасност и здраве при работа, като са отчетени и промените в
индустриалните отношения.
Предизвикателство остават мерките, свързани с подобряване на нормативната
база по БЗР в миннодобивната индустрия. Все още не е приключила работата по
актуализиране на: Правилника по безопасност на труда при разработване на рудни и
нерудни находища по подземен начин (В-01-02-04), Правилника по безопасност на
труда при разработване на въглищни находища по подземен начин (В-01-01-01), както
и на Правилника по безопасност на труда при разработване на находища по открит
начин (утвърден със Заповед № 278 на МТСГ от 1995 г., ДВ, бр. 18 от 1996 г., Бюлетин
“Безопасност на труда” МТСГ – ГИТ, София, 1996 г.). За промяната на посочените
нормативни актове ще се работи и по Националната програма по безопасност и здраве
при работа – 2011 г.
За ефективното и ефикасното прилагане на контрола от инспекторите по труда
са предприети мерки за укрепване и развитие на административния капацитет на
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.
Направени са структурни и функционални промени, чрез които дейността на
дирекциите от общата и специализираните администрации на агенцията да повишат
своето качество. Новите функции и задачи са насочени към повишаване на капацитета,
относно информационното осигуряване на контролната дейност и ангажиментите за
осъществяване на координация между ИА „Главната инспекция по труда” и другите
контролни органи по инспектирането на труда. Особено място при контрола от
инспекторите по труда се определя на консултирането на работодателите за правилното
спазване на законодателството. За неизпълнение на нормите и изискванията се дават
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задължителни предписания със срок за изпълнение, налагат се принудителни
административни мерки и наказателни постановления, спират се от експлоатация
машини, съоръжения и отделни производства.
С оглед създаване на единна практика при осъществяване на контрола, през
2010 г. са утвърдени и се прилагат в инспекционната дейност Указания за инспектиране
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното
наемане и използване на работната сила в предприятия от икономически дейности:
 „Строителство на сгради”, „Строителство
„Специализирани строителни дейности”;

на

съоръжения”

и

 „Производство на облекло”;
 „Растениевъдство, животновъдство и лов; спомагателни дейности”;
 „Производство на обувки”.
Основен инструмент за повишаване качеството и ефективността на
инспекционната дейност са мерките за повишаване на професионалната
квалификация на служителите на ИА „ГИТ”. На база личните планове за обучение
на служителите и анализ на потребностите от обучение във всички звена на ИА ГИТ, е
изготвен годишен план 2010 г. за обучение, включващ както задължително обучение,
съгласно Закона за държавния служител, така и специализирано обучение по теми за
професионално развитие. Проведени са 31 обучения с участието на 575 служители от
ИА ГИТ, в т.ч. Модулно обучение за новоназначени инспектори по интегрирано
инспектиране с обучени 44 инспектори по труда и Модулно обучение по
администриране на системи за новоназначени експертни длъжности с обучени 40
служители. През годината е проведено и дистанционно обучение на 72 инспектори по
труда във връзка с европейската кампания „Оценка на риска при работа с опасни
вещества”. Във връзка с въведения нов режим за попълване и подаване на Декларация
по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и внедряването на
специализиран софтуерен продукт за приемането и обработването й, е проведено
специализирано обучение на 70 служители, пряко ангажирани с тази дейност.
Въз основа на одобрена операция по приоритетна ос 6 от Оперативна програма
„Развитие на човешките ресурси” - повишаване ефективността на контролната дейност
на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда” през 2010 г. е разработено
проектно предложение, което включва:
 разработване и внедряване на интегрирана информационна система
на Изпълнителна агенция “Главна инспекция по труда”;
 въвеждане на система за управление на качеството на контролната
дейност.
Проектното предложение е одобрено от Управляващия орган. Подписан е
договор за предоставяне безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма
„РЧР”.
От значение за положителните резултати от контролната дейност е
обединяването на усилията на различните институции с контролни функции в
областта на труда, както и конструктивното и ефективно сътрудничество на
социалните партньори.
Във връзка с разработването и координирането на държавната политика в
областта на инспектирането на труда и в съответствие със Закона за инспектиране на
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труда е създаден Национален съвет за инспектиране на труда (НСИТ). НСИТ се
председателства от министъра на труда и социалната политика и се състои от
ръководителите на контролните органи, на които е възложено със закон да извършват
дейности, свързани с инспектиране на труда, и от представители на организациите на
работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на
национално равнище, и е постоянен орган за осъществяване на координация,
консултации и сътрудничество при инспектирането на труда.
В приложното поле на Закона за инспектиране по труда, който създава условия
за по-успешно реализиране на контролните функции на различните институции чрез
допълване на техните правомощия, през 2010 г. ИА ГИТ е извършила 3250 проверки,
съвместно с представители на други контролни органи, което представлява 7 % от
всички проверки през годината. Приоритет на съвместните проверки през годината са
въпросите, свързани с: наличие на трудови договори и уведомление до ТД на НАП;
полагане и заплащане на извънреден труд; изплащане на трудовите възнаграждения;
спазване на работното време и др. Най-много проверки са извършени с представители
на МВР – 1427 бр., следвани от проверки с представители на НАП – 598 бр. и с
представители на ГД „ИДТН” – 513 бр. С представители на други контролни органи
като регионални служби за растителна защита, районни управления по горите,
РИОКОЗ, автомобилната администрация и други са извършени 999 проверки.
Представители на синдикални организации са присъствали при извършването на
221 проверки, а членове на КУТ/ГУТ са участвали в 950 проверки.
С цел повишаване качеството на трудово-медицинското обслужване и
подобряване на контрола върху дейността на службите по трудова медицина
(СТМ) е организиран и проведен публичен дебат на тема : „Качеството на услугите,
които службите по трудова медицина предоставят на работодателите за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд”. Приети са решения за:
 изготвяне и утвърждаване на Стандарти по трудова медицина за
унифициране изискванията към трудово-медицинското обслужване;
 разработване на нова Програма за обучение по трудова медицина,
включваща и практическата подготовка на специализантите по трудова
медицина;
 създаване на координационен механизъм между ИА „ГИТ” и РИОКОЗ за
контрол върху дейността на СТМ.
Осигуряването на прозрачност на цялостната дейност на инспекцията по
труда пред обществото е неразделна част от общата политика за защита на трудовите
права на работниците и служителите и в борбата на правителството за справяне със
сивата икономика и икономическата криза в страната.
В изпълнение на задачите, заложени в Комуникационния план на ГИТ за 2010 г.,
чрез специфичните средства за общуване с медиите – създаване и разпространение на
прессъобщения, провеждане на пресконференции, осигуряване на участия в радио и
телевизионни предавания, организиране на интервюта, осигуряване на експертни
информационни материали, са реализирани 2749 публикации и излъчвания в
националните и регионалните медии по теми, свързани с дейността и тематиката на
Агенцията. Извършени са над 1200 информационни услуги за медии и граждани.
В рубриката „Пресцентър” на интернет страницата на ИА ГИТ своевременно се
публикува информация по теми и събития с широко общественно значение, касаещи
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дейността на Агенцията. Интернет страницата на ИА ГИТ е номинирана за награда в
категория „Институция” в конкурс на Програма достъп до информация за най-добре
организирано предоставяне на информация за граждани.
Положителните тенденции в развитието на медийната политика на Главна
инспекция по труда през 2010 година се доказват и със значително увеличения брой
публикации в националните и регионалните медии; бързата и своевременна реакция на
институцията за предоставяне на информация при внезапно възникнали събития,
отличното отразяване и сериозно присъствие освен в традиционните медии и в
Интернет базираните информационни сайтове.
През 2010 г. във връзка с кампанията на SLIC (Комитета на старшите
инспектори по труда към Европейския съюз) в периода 01.10 - 30.11.2010 г. ИА ГИТ
организира и проведе информационна кампания за проверка на качеството на
изготвената оценка на риска за здравето и безопасността на работещите: при
експозиция на опасни вещества в малки и средни предприятия; при производство на
мебели и в предприятия за индустриално химическо чистене. Във връзка с кампанията
са разпространени плакати и брошури и са извършени проверки по работни места за
насърчаване на добрите практики и подобряване условията на труд в секторите.
С оглед информационното осигуряване на системата по безопасност и здраве
при работа, се изгражда информационна подсистема „Професионални болести” към
информационната система „Социално осигуряване” на НОИ. Създадена е база
данни “Електронни досиета за професионална болест”, състояща се от таблици с
регистрационни данни, класификации и номенклатури. Изготвена е техническа
спецификация на цялата подсистема. Разработва се централизирано Web - базирано
приложение “Електронни досиета за професионална болест”, което ще помогне да се
въведат в единна унифицирана схема данните за професионалните болести. Целта е
цялата информация, застъпена в отделните модули, да бъде достъпна за всички
териториални поделения и Централно управление на НОИ, според дефинираните нива
на достъп и права за работа с информацията.
Въз основа на проектираните и изградени таблици, класификации и
номенклатури, обслужващи базата данни “Електронни досиета за професионална
болест” изцяло са изградени и взаимно свързани модулите за регистрация и корекция
на данни от бързо известие, протокол за извършено проучване, експертно решение на
ТЕЛК за освидетелстване и преосвидетелстване, регистрационна карта за призната
професионална болест, съобщение за смърт. Осъществена е връзка и с основните
модули от единната информационна система на НОИ – база данни „Население” на ГД
”ГРАО”, Регистър на осигурителите, съдържащ информацията от Търговски регистър и
Регистър ЕИК на Агенцията по вписванията и др. След множество тестове за
прецизиране на връзките между отделните модули на единната информационна
система на НОИ, предстои внедряване на системата в териториалните поделения на
НОИ за реална работа по регистрация и отчетност на професионалните болести.
Продължава работата по окончателното уточняване и прецизиране въвеждането
на данни за минали години. Разработва се модул за статистическа отчетност и справки
на базата на въведените данни за професионални болести, удовлетворяващи
изискванията на ЕВРОСТАТ и заинтересованите български институции.
Осигурена е възможност за подаване, обработване и съхраняване на
информацията от годишна декларация по чл.15 от ЗЗБУТ по електронен път и за
на ефективното прилагане на Наредба №3/23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда
и начина за подаване и съхраняване на годишна декларация по чл.15 от ЗЗБУТ в
7

териториалните дирекции "Инспекция по труда".
През 2010 г. е разработен
специализиран програмен продукт „ЗБУТ+”, състоящ се от няколко подсистеми
(модули):
 приложение за работодателите за автоматизирано попълване на
декларациите и уведомленията, предоставяно безплатно и достъпно от
интернет страницата на ИА ГИТ;
 регионален модул в Дирекции „Инспекция по труда” за автоматизирано
приемане и обработка на подадените на място и по електронен път
декларации и уведомления;
 централизирано приложение за поддръжка на централизирана
информационна база за всички работодатели в страната с данни от
подадените декларации;
 интернет приложение за подаване на подписани с УЕП декларации и
уведомления през интернет и поддръжка на публичен регистър за
подадените декларации.
На интернет страницата на ИА ГИТ са публикувани Указания на Министъра
на труда и социалната политика във връзка с изпълнението на Наредба №
3/23.02.2010 г., „Технически указания за подаване”, съдържащи основна информация
за начините на подаване на декларацията, както и „Инструкция за попълване” с общи
указания, специфични случаи и координати за връзка при нужда от допълнителна
информация.
Използването на специализирания програмен продукт до голяма степен улеснява
процедурата за подаване на Декларацията и намалява административните разходи за
работодателите и Инспекцията по труда.
Приоритетна област II. Насърчаване на развитието и прилагането на секторни
стратегии
На базата на задълбочен анализ и оценка на развитието по сектори (браншове), с
активното участие на всички заинтересовани страни и на социалните партньори, през
2010 г. се реализираха мерки, насочени към рискови икономически дейности, към найчесто срещаните рискове и към най-уязвимите групи работници и служители. В тази
връзка, е проведено Проучване на бърнаут-синдрома и обуславящите го
психосоциални и организационни фактори и ресурси на работното място в
здравеопазването. Обект на изследването са различни категории болничен персонал от
различни клиники в две Многопрофилни болници за активно лечение, на възраст от 22
до 65 г. Оценени са: 20 характеристики на работата – източници на повишено
напрежение; наличието и интензивността на бърнаут-симптоматика (MBI) по категории
персонал. Анализирани са взаимовръзки между изследваните параметри, в зависимост
от длъжност, 6 групи клиники, стаж и възраст. При отделните категории персонал и
групи клиники бърнаут-профилът е с различна конфигурация. Най-високи са
стойностите в интензивните клиники и хирургиите. Средно 20% са с висока степен на
емоционално изтощение (особено сестрите), а 15% с изразена дехуманизация, наймного при санитарите. Общото количество стресори и характеристики на работата, като
липса на признание и време за изпълнение на работата, корелират значимо с
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емоционалното изтощение и дехуманизацията. Получените резултати са необходима
основа за предстоящи организационни промени засягащи източниците на стрес.
Съгласно Кодекса за социално осигуряване (КСО), ежегодно със Закона за
бюджета на държавното обществено осигуряване, се предвиждат средства за
финансиране на дейността, свързана с профилактика и рехабилитация на
осигурените лица. Тези средства са разпределени във фонд “Общо заболяване и
майчинство”, фонд "Трудова злополука и професионална болест", фонд “Пенсии” и
фонд “Пенсии, несвързани с трудовата дейност”. Условията и реда за разходване на
тези средства са регламентирани с Наредба № 1 от 13.02.2007 г. за ползване и
изплащане на паричните помощи за профилактика и рехабилитация. За провеждане на
дейността по профилактика и рехабилитация през 2010 г. Националният осигурителен
институт е сключил договор с 1 юридическо лице за общо 18 изпълнители на
дейността. Право на парична помощ за профилактика и рехабилитация през 2010 г. са
имали лицата, които са осигурени за общо заболяване, майчинство и/или за трудова
злополука и професионална болест. Осигурените лица са ползвали правото на парична
помощ еднократно през годината при продължителност на профилактиката и
рехабилитацията 10 дни. Размерът на паричната помощ за едно лице включва
средствата за не повече от 4 основни диагностични и терапевтични процедури дневно,
нощувки и частична парична помощ за хранене. През 2010 г. 31 535 лица са ползвали
програмата за профилактика и рехабилитация. Усвоените средства за дейността са в
размер на 11 744 323.00 лв., при предвидени по бюджет 13 000 000 лв. Средният разход
за едно лице за профилактика и рехабилитация през 2010 г. е в размер на 386.54лв.,
като същия през 2009 г. е бил 439.20 лв. Понижената стойност на средния разход за
едно лице се дължи на намаления брой дни на престой и на намаления брой процедури
дневно. В сравнение с 2009 г. занижението е с 52.66 лв., или с 11.99% по-малко. От
общия брой лица, провели профилактика и рехабилитация, с най-голям относителен
дял са тези със заболявания на опорно-двигателния апарат – 19 444 и на периферната
нервна система – 8 461.
Разпределението на общо изразходваните средства по фондове е както следва:
 фонд “Общо заболяване и майчинство” – 11 329 661лв.,
 фонд “Пенсии” – 397 082 лв.,
 фонд "Трудова злополука и професионална болест" – 10 956 лв.,
 фонд “Пенсии, несвързани с трудовата дейност” – 6 624 лв.
Ежегодно средства от фондовете на държавното обществено осигуряване се
предоставят и за провеждане на други мероприятия, свързани с рехабилитацията и
реинтеграцията на осигурените лица:
 за осигуряване на помощно-технически средства, свързани с
увреждането – трансфер за Агенция за социално подпомагане към
министъра на труда и социалната политика;
 за мероприятия за предотвратяване на трудовите злополуки и
професионалните болести и за диагностика на професионалните
болести – трансфер за фонд “Условия на труд” към министъра на труда и
социалната политика.
Разходите на фонд "Трудова злополука и професионална болест", отчетени в
края на 2010 г., възлизат на 50 865.1 хил. лв. От тях 44 006.2 хил. лв. (86.5 %) са за
изплащане на пенсии, 6 577.6 хил. лв. (12.9 %) за парични помощи и обезщетения и
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281.3 хил. лв. (0.6 %) за издръжка.Предоставените трансфери между бюджетни сметки
са на обща сума 2 646.4 хил. лв., в т. ч.:
 на Министерството на труда и социалната политика за Агенцията за
социално подпомагане, съгласно чл. 24, т. 5 от КСО – помощнотехнически средства, свързани с увреждането - 100.0 хил. лв.;
 Министерството на труда и социалната политика за фонд "Условия на
труд" 2 546.4 хил. лв., от които за мероприятия за предотвратяване на
трудовите злополуки и професионалните болести, съгласно чл. 24, т. 3 от
КСО - 2 533.7 хил. лв. и за диагностика на професионалните болести
съгласно чл. 24, т. 4 от КСО - 12.7 хил. лв.
Спрямо предходната 2009 година се отчита запазване на разходите по фонд
"Трудова злополука и професионална болест".

Приоритетна област III. Управление на новите и все по-големи рискове

В изпълнение на проект BG051PO001-2.3.01 „Превенция за безопасност и здраве
при работа”, в рамките на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”, е
проведено Национално изследване на условията на труд във всички икономически
сектори. Целта е да се проучи, анализира и предостави на работодателите актуална
информация за състоянието на условията на труд в страната, което да осигури добра
основа за управление на професионалните рискове за здраве и безопасност на
работещите на ниво сектор и/или предприятие. Изпълнителят по проекта е изготвил
Доклад за Националното изследване на условията на труд в България. Докладът с
отразените бележки и предложения на Екипа за управление на проекти е предоставен
на външен експерт за оценка.
В подкрепа на малките и средните предприятия, извършващи фризьорски
услуги, е разработен проект на Ръководство „Водещи опасности за здравето и
безопасността при труда на фризьорите”. Дадени са практически насоки и отговори
на конкретни въпроси относно идентифициране и оценка на рисковете, избора на
работно оборудване и продукти, ергономичната организация на работното място и
оптимизирането на трудовата дейност на тази категория работещи.
Разпространени са примери за добра практика от утвърдени европейски и други
източници:
 Прилагане на новата Европейска система за класифициране, опаковане и
етикетиране;
 „Стрес при работа и
икономическия преход;

дългосрочни

последствия

на

социално-

 Психологически изследвания”, ИП БАН, 2010;
 „Психосоциални фактори и промоция на здравето на работното място.
Как да оценим риска от стрес на работното място”;
 Ръководство за оценка на психосоциалните рискове;
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 Подготвена е за внедряване методологията SOLVE на Международната
организация на труда - инструмент за решаване на психосоциалните
проблеми на ниво фирма / организация в страната.
Приоритетна област IV. Насърчаване на промените в поведението на работещите
и работодателите към прилагане на подход, насочен към укрепване на здравето и
работоспособността
През 2010 г. с финансовата подкрепа на Фонд „Условия на труд” се проведе
изследване на тема „Оценяване на социално-икономическите разходи от трудови
злополуки”. Изследването анализира и оценява, както преките, така и косвените ефекти
на трудовите злополуки на различните равнища: индивид, предприятие и общество
като цяло. Изготвена е диференцирана оценка на разходите и ползите от превенцията
на трудовите злополуки. Основните резултати от изследването показват:
 Най-много трудови злополуки стават в отрасли, които се характеризират
с ниски стойности на показателите - обща продукция на 1 зает и работна
заплата на 1 зает.
 Намаляването на злополуките и на тяхната тежест, което би повлияло
върху екстензивния фактор, остава единствено приемливото решение за
намаляване на загубите от непроизведена продукция вследствие на
трудови злополуки. Именно на този фактор и на внимателния анализ на
злополуките по отрасли следва да се разчита, тъй като интензивният
фактор винаги ще влияе в посока за увеличаване на загубите, тъй като
винаги ще съществува стремеж при работодателите да постигат
увеличаване на производителността на труда.
 Преките икономически ползи от предотвратяване на трудовите злополуки
на ниво предприятие се изразяват в: повишаване на производителността
на труда; подобряване качеството на продуктите и услугите; подобряване
на другите показатели за ефективност - рентабилност, материалоемкост,
фондоемкост, енергоемкост; увеличаването на поръчките; подобряване
конкурентоспособността в национален и международен аспект;
възможностите за повече инвестиции; повишаване на иновативния
капацитет на предприятието. Преките и косвени социални ползи на ниво предприятие намират израз в: повишаване на здравния статус на заетите;
възможности за допълнително материално стимулиране; увеличени
социални придобивки на персонала и др.
 Преките и косвените икономически ползи за обществото се изразяват в:
увеличаване на общия обем на добавената стойност в икономиката,
изчислен като сбор от компенсацията на наетите и нетния опериращ
излишък; повишаване на постъпленията в държавния бюджет и
увеличаване на разходите за социални функции – здравеопазване,
образование, култура, пенсии и т.н.; увеличаване на доходите на хората в
надтрудоспособна възраст и подобряването на техния жизнен стандарт;
подобряване привлекателността на икономиката за инвестиции.
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През 2010 година, Фонд „Условия на труд” е финансирал проекти и програми
за:
 подпомагане на работодателите при решаване на конкретни проблеми,
свързани с подобряване условията на труд в отделни предприятия;
 обучение по безопасни и здравословни условия на труд на представители
на национално представителните организации на работниците и
служителите и на работодателите, и на министерства и ведомства;
 за проучване и разработване, издаване и закупуване на учебни и
информационни материали.
Сключени са 43 договора, като от тях:
 21 бр. са за обучение по безопасност и здраве при работа;
 20 бр. за финансиране на проекти на отделните предприятия;
 2 бр. за провеждане на семинари по безопасност и здраве при работа.
Със средства на Фонд „Условия на труд”, възлизащи на 727 797 лв., са
подобрени условията на труд в: „Бовал сервиз” ЕООД – гр. София, “Марицатекс” АД–
гр. Пловдив, СОУ “Васил Левски” – гр. Крумовград, „Топливо” ЕООД – гр. Смолян,
„Енергоремонт - Гълъбово” АД – гр. Гълъбово, „Плексистаб България” АД – гр.
Пловдив, “Всестранна кооперация Съгласие - Първомай” – гр. Първомай , “Ритон-П”
АД–гр. Панагюрище, “ББП” ООД – гр. Първомай, “Рока- Со” ООД–гр. Разград,
„Юникстрейд” ЕООД – гр. Сандански и „Данауто” ЕООД – гр. Шумен
Чрез реконструкция и модернизация на работните помещения и работното
оборудване е подобрена работната среда на около 800 работещи.
Във връзка с промените в Закона за професионално образование и обучение са
разработени 205 учебни планове и 37 учебни програми за професионално
образование и обучение и придобиване на степен на професионална квалификация
по професии от 19 професионални направления от Списъка на професиите за
професионално образование и обучение. Актуализирано е учебното съдържание,
свързано с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд по предмети от
задължителната професионална подготовка (обща, отраслова и специфична) за
професиите. В резултат, и съгласно утвърдения план-прием за учебната 2010-2011
година 5330 ученици се обучават по разработените учебни планове.
С оглед повишаване на информираността и компетенциите за превенция на
професионалните рискове в училищата, и по-специално, превенция на насилието в
училищата, през 2010 г. със съдействието на Министерството на образованието,
младежта и науката и Националният център по опазване на общественото здраве са
реализирали програми и проекти за безопасни училища на национално и
организационно ниво. В рамките на Проект „Превенция на кибертормоза в училище",
който е продължение на проекта „Училище без насилие", са разработени Насоки за
предпазване от кибертормоз. С цел да достигнат до по-широк кръг ученици, родители
и учители, на сайта на Министерството на образованието, младежта и науката е
публикуван линк към Насоките за предпазване от кибертормоз. Проектът има
устойчиво развитие в четири училища.
През 2010 г. Министерството на образованието, младежта и науката съвместно с
Националната комисия за борба с трафика на хора са съдействали за разпространение
на информационни печатни, аудио- и видео- материали за превенция на трафика на
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хора с цел сексуална и трудова експлоатация. Проведени са информационни
кампании за превенцията на трафика на хора с цел сексуална експлоатация.
Разпространен е комикс за деца "Ти не си за продан", разработен в рамките на
превенционната дейност на Съвета на Европа. Популяризирана е горещата телефонна
линия 116 111 за деца - жертви на насилие. Обучени са педагогически съветници и
учители за начините на превенция в училищна среда в градовете София,
Пловдив, Ямбол, Бургас, Монтана, Сливен, Шумен, Пазарджик, Враца. Общо 300
учители и педагогически съветници са преминали обучение.
В политиката за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
приоритетно място заемат инициативите за укрепване и разширяване ролята на
социалния диалог за повишаване на мотивацията за прилагане на
законодателството по БЗР. В подкрепа на политиката и реализирането на целите в
областта на безопасността и здравето при работа ефективно работят Националната
фокусна точка по безопасност и здраве при работа и Националният съвет по условия на
труд (НСУТ), в които активно участват представители на организациите на
работодателите и на работниците и служителите, признати за представителни на
национално равнище. През 2010 год. НСУТ е провел шест заседания, на които са
обсъдени: проекти на нормативни актове в областта на БЗР, проблеми, свързани с
прилагането на законодателството по БЗР, доклади от дейността на ИА „Главна
инспекция по труда”; Отчети и Програми за дейността на фонд „Условия на труд” и
др.
С подкрепата на Националната фокусна точка по безопасност и здраве при
работа към Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (Билбао,
Испания) е проведена Национална конференция под мотото „Поддържай безопасно
работно място”. Разпространени са информационни материали (листи-факти, доклади,
информационни брошури, добри практики) за:
 Безопасната поддръжка в практиката – препоръки към работодателите и
към работещите;
 Статистиката в областта на безопасната поддръжка;
 Интегрирането на безопасността и здравето при работа в бизнесуправлението;
 Интегрирането на безопасността и здравето при работа в образованието и
обучението;
 Икономическите стимули за подобряване на безопасните и здравословни
условия на труд - преглед от европейска гледна точка;
 Мускулно-скелетните увреждания, свързани с работата;
 Европейското проучване на новите и нововъзникващите рискове в
предприятията (ESENER).
През 2010 г. със средства, предоставени по бюджета на Министерството
на труда и социалната политика е проведено специализирано обучение по
безопасност и здраве при работа на около 7 020 лица. Обученията са организирани и
проведени от социалните партньори: Конфедерацията на независимите синдикати в
България, Конфедерацията на труда „Подкрепа“, Асоциацията на индустриалния
капитал в България,
Българската стопанска камара, Българската търговско-
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промишлена палата, БСЧП „Възраждане“, Конфедерацията на работодателите и
индустриалците в България и Съюза за стопанска инициатива.
За успешното прилагане на Закона за здравословни и безопасни условия на труд
от особено значение е подобряването на капацитета за осъществяване на дейността
в областта на безопасността и здравето при работа както на медицинските, така и
но немедицинските специалисти, работодатели и мениджъри, работещи и техните
представители – синдикати, комитети и групи по условия на труд. В тази връзка,
НЦООЗ, МЗ и социалните прартньори са:
 Провели 192 обучения на специализанти и специалисти по безопасност и
здраве при работа, в това число следдипломно обучение и тематични
курсове;
 Разработили обучителни материали („Нарушения в циркадианните ритми
при
сменна работа и
риск
от
хормон-зависими
ракови
заболявания“,Българско списание за обществено здраве 2010; ІІ (1):33-39;
„Модел на Световната здравна организация за здравословни работни
места”, Безопасност и трудова медицина 2010, ХІІ (6): 11-18; „Стрес и
психосоциален риск - оценка и управление.” Сб. Здравословни работни
места. МТСП, ФУТ, 2009 г., София, 41-62; „Осветление и мускулноскелетни оплаквания при работа с видеодисплей”, сп. Безопасност и
трудова медицина, 5, 2010, 8-13);

Заключение

Изпълнението на дейностите по програмата в голяма степен допринасят за
резултатите, отчетени от инспекционната дейност на ИА „ГИТ” и информационната
система за трудови злополуки на НОИ1:
 расте относителният дял на предприятията с изпълнени основни
изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия на труд - от
71% през 2009 г. на 82% през 2010 г., т.е. реализиран е ръст от 11%;
 намалява делът на работещите при условия на труд, несъответстващи на
минималните изисквания на Закона за здравословни и безопасни условия
на труд - от 12,3% през 2009 г. на 12,2% през 2010 г., т.е. спад от 0,1
процентни пункта;
 увеличава се относителният дял на предприятията с извършена оценка на
риска и приели мерки за отстраняването или ограничаването му - от 84%
през 2009 г. на 93% през 2010 г., т.е. ръст от 9% пункта;
 намалява броят на неизпълнените задължителни предписания от
предходна проверка - от 648 бр. през 2009 г. на 248 бр. през 2010 г.;
 намалява общият брой на трудовите злополуки – от 3843 през 2008 г. на
3025 през 2010 г., т.е с 21 %;
1

Данните за ТЗ за 2008 г. са окончателни, а за 2010 г. – оперативни и са актуални към 11.01.2011 г.
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 намалява общият брой на смъртните трудови злополуки - от 180 през
2008 г. на 94 през 2010 г., т.е с 48 %;
 намалява общият брой на трудовите злополуки, предизвикали
инвалидност - от 103 през 2008 г. на 22 през 2010 г., т.е със 79 %;
 намалява общият брой на загубените календарни дни вследствие трудови
злополуки - от 298290 през 2008 г. на 158 324 през 2010 г., т.е с 47 %.
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ЧАСТ II. СТЕПЕНТА НА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИTE/МЕРКИTE

№

Дейност/Мярка

Описание на
дейността/мярката

Планирани
резултати

Степен на
изпълнение

Резултати

Приоритетна област I. Гарантиране на правилното прилагане на законодателството в областта на безопасните и здравословни условия
на труд
1.

Директива 2006/25/ЕО на
Европейския парламент и
Съвета от 5 април 2006 г.
относно минималните
изисквания за здраве и
безопасност на работниците от
експозицията на физически
агенти (изкуствени оптични
лъчения)

Разработване на проект на
Наредба за защита на
работещите от рискове,
свързани с експозицията на
оптични лъчения

Издадена
наредба

Изпълнена

Наредба № 5 за минималните
изисквания за осигуряване на
здравето и безопасността на
работещите при рискове, свързани
с експозиция на изкуствени
оптични лъчения

2.

Усъвършенстване на системата
за задължителните
предварителни и периодични
медицински прегледи на
работниците

Разработване на проект на
Наредба за изменение и
допълнение на Наредба № 3 от
1987 г. за задължителните
предварителни и периодични
медицински прегледи на
работниците

Издадена
наредба

Частично
изпълнена

Разработен е проект на Наредба

3.

Усъвършенстване на системата
за трудоустрояване на лица с

Разработване на проект на
Наредба за изменение и
допълнение на Наредбата за

Издадена
наредба

Частично
изпълнена

Разработен е проект на Наредба
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намалена работоспособност

трудоустрояване
Промяна на Наредба № 8 за
определяне на работни места,
подходящи за трудоустрояване
на лица с намалена
трудоспособност

Издадена
наредба

Частично
изпълнена

Разработен е проект на Наредба

4.

Осъвременяване на реда и
условията за предоставяне на
работно и униформено облекло

Промяна на Наредбата за
безплатно работно и
униформено облекло

ПМС за
приемане на
Наредба за
безплатно
работно и
униформено
облекло

Изпълнена

Наредба за безплатното работно и
униформено облекло

5.

Подобряване на нормативната
база по БЗР в миннодобивна
индустрия

Актуализиране на:

Издадени
правилници по
безопасност и
здраве при
работа

Частично
изпълнена

Проведена е процедура по ЗОП за
възлагане на обществена поръчка
за разработване на проекти на
нови Правилници по безопасност
на труда.

Правилник за
минноспасителната и
газоспасителната дейност;
Правилник по безопасност на
труда при разработване на
рудни и нерудни находища по
подземен начин (В-01-02-04),
МХМ, 1971 г. (изм. и доп., ИБТ
на МТСГ бр. 11 от 1994 г.);
Правилник по безопасност на
труда при разработване на
въглищни находища по
подземен начин (В-01-01-01),
КЕ, 1993 г.;
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ПБТ при разработване на
находища по открит начин
(утвърден със Заповед № 278 на
МТСГ от 1995 г., ДВ, бр. 18 от
1996 г., Бюлетин “Безопасност
на труда” МТСГ – ГИТ, София,
1996 г.)
6.

Актуализиране на правилата за
обучение и инструктаж по БЗР
при работа по
електрообзавеждането до 1000
V

Изменение на Правилника за
безопасност и здраве при работа
по електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V

Издаден
Правилник за
изменение и
допълнение на
ПБЗР по
електрообзавеждането с
напрежение до
1000 V

Изпълнена

Правилник за изменение на
Правилника за безопасност и
здраве при работа по
електрообзавеждането с
напрежение до 1000 V

7.

Подобряване на нормативната
база по БЗР при работа с
полимери

Преработване на:

Издадена
наредба за
осигуряване на
безопасност и
здраве при
работа с
полимери

Частично
изпълнена

Разработен е проект на Наредба за
осигуряване на безопасност и
здраве при работа с полимери.

Разработени
правила

Изпълнена

Утвърдени от министъра на труда
и социалната политика и
министъра на здравеопазването
Правила за координация и

Правилник по безопасност на
труда при преработка на
пластмаси (В-01-04-13), ДСО
„Пластмасови изделия”, 1975 г.;
Правилник по безопасност на
труда в каучукопреработващата
промишленост (В-01-04-15),
МХП, 1978 г.

8.

Подобряване на координацията
между МТСП и МЗ при
разработване и прилагане на
политиката и законодателството

Разработване на Правила за
осигуряване на координация и
сътрудничество при
разработването и прилагането
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9.

по БЗР

на политиката и
законодателството в областта на
БЗР

сътрудничество между МТСП и
МЗ при разработване и прилагане
на политиката и
законодателството в областта на
безопасността и здравето при
работа

Укрепване на
административния капацитет на
ИА „ГИТ”

Усъвършенстване на
методологията на контрол

Утвърдена
методология на
контрол

Изпълнена

Утвърдени и приложени в
инспекционната дейност
Указания за инспектиране
осигуряването на здравословни и
безопасни условия на труд и
законосъобразното наемане и
използване на работната сила в
предприятия от икономически
дейности:
- „Строителство на сгради”,
„Строителство на
съоръжения” и
„Специализирани строителни
дейности”;
- „Производство на облекло”;
- „Растениевъдство,
животновъдство и лов;
спомагателни дейности”;
- „Производство на обувки”

Усъвършенстване на системата
за обучение и квалификация

Утвърдена
програма за
обучение и
квалификация

Изпълнена

Изготвен и приложен годишен
план за обучение

Осигуряване на прозрачност на

Периодични

Изпълнена

Реализирани са 2749 публикации
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10.

Подобряване на
сътрудничеството със
социалните партньори и с други
контролни органи с функции в
областта на труда

цялостната дейност на
инспекцията по труда пред
обществото

публикации,
информационни
медийни
кампании

и излъчвания в националните и
регионалните медии

Създаване на Национален съвет
за инспектиране на труда

Създаден
национален
съвет за
инспектиране на
труда

Изпълнена

Заповед № РД 01-23 от 10.03.2010
г. на Министъра на труда и
социалната политика

Периодичен обмен на
информация за състоянието на
условията на труд

Съвместно
извършване на
проверки от
контролните
органи в
областта на
труда
(осъществяващи
инспектиране по
труда)

Изпълнена

Извършени са 3250 проверки от
ИА „ГИТ”, съвместно с
представители на други
контролни органи

Периодично
представяне на
информация за
дейностите по
инспектиране на
труда от
контролните
органи в

Изпълнена

Предоставена информация за
дейностите по инспектиране на
труда

Извършени са над 1200
информационни услуги за медии
и граждани
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областта на
труда
(осъществяващи
инспектиране по
труда)
11.

Повишаване качеството на Създаване на координационен Създаден коорконтрола върху дейността на механизъм между ИА „ГИТ” и динационен
службите по трудова медицина „РИОКОЗ”;
механизъм;

Частично
изпълнена

Провеждане на публичен дебат Проведена
относно качеството на услугите, конференция
които СТМ предоставят на
работодателите

Проведена на 03.12.2010 г.
„Национална конференция за
качеството на услугите, които
службите по трудова медицина
предоставят на работодателите за
осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд”

Изграждане на информационна
подсистема „Професионални
болести” към информационната
система „Социално
осигуряване” на НОИ

Създаване и поддържане на
регистър на ПБ в НОИ

Изградена и
Изпълнена
функционираща
подсистема
„Професионални
болести”

Подсистемата е изградена.

13.

Изграждане на информационна
система за условия на труд в
ИА „ГИТ”

Разработване на документация
на Проект за информационна
система

Изготвена
документация за
проекта

Изпълнена

Разработено и утвърдено от
Управляващия орган проектно
предложение за информационна
система.

14.

Осигуряване на възможност за
подаване, обработване и
съхраняване на информацията
от годишна декларация по чл.15
от ЗЗБУТ по електронен път

Разработване на специализиран
програмен продукт

Програмен
продукт,
предоставен на
сайта на ИА
„ГИТ”

Изпълнена

Разработен специализиран
програмен продукт „ЗБУТ+” за
електронно обработване на данни
от подадените декларации по чл.
15 от ЗЗБУТ

15.

Осигуряване на ефективно

Разработване на указания по

Утвърдени

Изпълнена

Изготвени, утвърдени и

12.

Извършени са тестове за
прецизиране на връзките между
отделните модули на единната
информационна система на НОИ
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прилагане на Наредбата за
формата, съдържанието, реда и
начина за подаване и
съхраняване на годишна
декларация по чл.15 от ЗЗБУТ в
териториалните дирекции
"Инспекция по труда"

прилагането на наредбата

указания

публикувани в интернет
страницата на ИА ГИТ
„Технически указания за
подаване”

Приоритетна област II. Насърчаване на развитието и прилагането на секторни стратегии
16.

Осигуряване на здравно
наблюдение в рискови сектори
от икономиката

Провеждане групови
медицински прегледи на
работници и служители в
рискови производства и
дейности за ранно откриване на
професионални болести

Извършени
групови
медицински
прегледи на
работещи

Неизпълнена

Диагностика на
професионалните болести

Клинично
Неизпълнена
уточняване на
диагнозата на
заболяването със
съмнение за
професионален
характер

Проучване на бърнаут-синдрома
и обуславящи го психосоциални
и организационни фактори и
ресурси на работното място в
здравеопазването

Идентифициран
е на: бърнаутсиндрома;
типичните му
профили при
различни

Изпълнена

Прекратена е процедурата за
финансиране извършването на
групови медицински прегледи на
работещи и диагностика на
професионалните болести

Извършено е изследване на
болничния персонал в 2 МБАЛ.
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професионални
групи от
здравеопазванет
о; рисковите
фактори за
развитието му
17.

Рехабилитация и реинтеграция
Разработване на национални
на работещи от рискови сектори отраслови програми за
на икономиката
рехабилитация и реинтеграция
на работещи от рискови сектори
на икономиката, които са
принудени да сменят работа си
вследствие на трудова
злополука и професионална
болест, или поради различна
степен на трайна загуба на
работоспособността, са останали
без работа

Разработени и
прилагани
национални
отраслови
програми за
рехабилитация и
реинтеграция на
работещите

Изпълнена

От програмата за профилактика и
рехабилитация са се ползвали 31
535 лица

Приоритетна област III. Управление на новите и все по-големи рискове
18.

Мониторинг на условията на
труд по икономически дейности

Провеждане на Национално
изследване на условията на труд
във всички икономически
сектори

Изготвен Доклад Изпълнена
за състоянието
на условията на
труд във всички
икономически
сектори

19.

Насърчаване на малките и
средни предприятия за
ефективно управление и

Разработване и разпространение Разработени и
Неизпълнена
на помагала за оценка на риска в разпространени
малките и средните
помагала - тираж

Разработен е Доклад за
националното изследване на
условията на труд в България.

Не е открита процедура по
Наредбата за възлагане на малки
обществени поръчки за
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контрол на професионалните
рискове

предприятия: Оценка на риска
от химически вещества; Оценка
на риска при използването на
машини и работно оборудване

по 500 бр. за
всеки риск

Разработване на ръководство:
Водещи опасности за здравето и
безопасността при труда на
фризьорите

Разработено и
разпространено
помагало

разработване на помагала

Частично
изпълнена

Разработен проект на
ръководство

Приоритетна област IV. Насърчаване на промените в поведението на работещите и работодателите към прилагане на подход, насочен
към укрепване на здравето и работоспособността
20.

Оценка на въздействието на
опасностите за безопасността и
здравето на работното място

Оценка на социалноикономическото въздействие от
трудовите злополуки

Наличие на
адекватна
информация за
въздействието
на опасностите
на работното
място

Изпълнена

Проведено изследване на тема
„Оценяване на социалноикономическите разходи от
трудови злополуки”

21.

Насърчаване на работодателите
за модернизиране на работното
оборудване и технологиите и
управление на професионалните
рискове

Повишаване на капацитета на
фонд “Условия на труд” с цел
разширяване обхвата на
финансиране на проекти за
подобряване условията на труд в
предприятията

Оптимизирани
процедури за
финансиране на
проекти за
подобряване
условията на
труд в
предприятията

Изпълнена

Сключени 13 договора, които са
реализирани в рамките на
годината;

Актуализирано
учебно
съдържание,

Изпълнена

22.

Формиране у учениците на
Актуализиране на учебното
компетентности за превенция на съдържание по предмети от
професионални рискове
задължителната професионална

Подобрени условия на труд на 804
работници и служители

Утвърдени промени в Списъка на
професиите за професионално
образование и обучение

24

подготовка за всички професии
от Списъка на професиите за
професионално образование и
обучение

свързано с
осигуряването
на безопасни и
здравословни
условия на труд

Определяне на рисковите
фактори, проблемите и
вероятните решения за
намаляване на насилието в
училищата

Програми за
безопасни
училища на
национално и
организационно
ниво

Изпълнена

Реализиран е проектът
„Превенция на кибертормоза в
училище", който е продължение
на проекта „Училище без
насилие". В рамките на проекта са
създадени Насоки за предпазване
от кибертормоз. Проектът има
устойчиво развитие в четири
училища.

Проведена
конференция

Изпълнена

Проведена Национална
конференция

Публикувани
информационни
материали –
листи-факти,
доклади,
информационни
брошури

Изпълнена

Публикувани 5 листи-факти и
10 доклада на Европейската
агенция за безопасност здраве при
работа

23.

Повишаване на
информираността и
компетентностите за превенция
на професионалните рискове –
превенция на насилието в
училищата

24.

Повишаване на осведомеността Провеждане на национална
за дейностите по поддръжката на конференция в рамките на
безопасно работно място
Европейска кампания
„Здравословни работни места” „Поддържай безопасно работно
място
Разпространение на:
- информационни материали и
добри практики за поддръжката
на безопасно работно място на
Националната фокусна точка по
БЗР;
- информационни материали и
добри практики от Комитета на

- 5330 ученици се обучават по
разработените учебни планове
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старшите инспектори (SLIC)
25.

Укрепване и разширяване
ролята на социалния диалог за
повишаване на мотивацията за
прилагане на законодателството
по безопасност и здраве при
работа

Провеждане на обучение по
безопасност и здраве при работа
за представители на:
комитетите/групите по условия
на труд; областните съвети по
условия на труд, отрасловите
(браншовите) съвети по условия
на труд, както и на работодатели
и работодателски организации

Проведени
семинари за
обучение по
безопасност и
здраве при
работа

Изпълнена

Обучени 7020 лица

Провеждане на информационни
кампании за превенция на
професионалните рискове

Проведени
конференции и
кръгли маси за
обмяна опит и

Изпълнена

Издадени и разпространени
информационни материали
Проведени 2 конференции

добри практики
в областта на
безопасност и
здраве при
работа;
Издадени и
разпространени
информационни
материали по
безопасност и
здраве при
работа за
рискови отрасли
и дейности, и за
рискови групи
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работещи
26.

27.

Подготовка за изграждане на
мрежа от комитети по условия
на труд в три пилотни бранша в
България:


Транспорт;



Металургия;



Здравеопазване

Подобряване на
информираността и
компетентността на работещите
за осигуряване на БЗР

Изготвяне на анализ на
информацията от анкетите в три
бранша;
Провеждане на работни срещи
за изготвяне на план за действие
на КУТ в съответния бранш;
Провеждане на международна
конференция
Организиране и провеждане на
тематични курсове;
Разработване на обучителни
материали;
Разпространение на примери за
добра практика - подбор и
разпространение на примери за
добра практика от утвърдени
европейски и други източници;
Разработване на ръководство за
оценка на психосоциалните
рискове

Издадени
информационни
материали,
свързани с КУТ;

Изпълнена

Функционираща интернет
страница

Създадена и
поддържана
интернет
страница
Проведено
обучение на
специалисти в
областта на ЗБР;

Изпълнена

Разработени и
разпространени
обучителни
материали;

Публикувани добри практики

Подбрани и
разпространени
примери за
добра практика;

Подготвени

Организиране и провеждане на
следдипломно обучение
специализанти и на тематични
курсове
Разработени обучителни
материали

Разработено ръководство

Разработено
ръководство за
оценка на
психосоциалните рискове
Подготвяне за внедряване на

Издадени и разпространени
информационни материали

Изпълнена

Разработени обучителни и
информационни материали.
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методологията SOLVE на
Международната организация
на труда - инструмент за
решаване на психосоциалните
проблеми на ниво фирма /
организация в страната

обучителни и
информационни
материали;
Подготвени анкетни карти за
входящ тест на участниците и за
пост-тест след завършване на
обучението за оценка на
наученото / ефекта от обучението.

Подготвени
анкетни карти

Извършена е подготовка за
въвеждане на методологията
SOLVE
28.

Превенция на рисковете за
здравето и безопасността на
работещите, свързани с
експозиция на изкуствени
оптични лъчения при работа

Разработване на Ръководство за
прилагане на Наредбата за
минималните изисквания за
осигуряване на здравето и
безопасността на работещите
при рискове, свързани с
експозиция на изкуствени
оптични лъчения

Издадено
ръководство

Частично
изпълнена

29.

Изготвяне на ръководства за
прилагане на добри практики по
Наредба № 2 за минималните
изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при
извършване на СМР

Разработване на:
1. Ръководство за добра
строителна практика за
здравословни и безопасни
условия на труд при извършване
на земни работи и изграждане
на стоманобетонни, зидани и
покривни конструкции;

Издадени 2 броя
ръководства

Неизпълнена

Разработен е проект на
ръководство

2. Ръководство за добра
строителна практика за
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здравословни и безопасни
условия на труд при монтаж на
строителни конструкции,
технологично оборудване,
тръбопроводи и инсталации
30.

Превенция на рисковете за
здравето и безопасността на
бременни жени и кърмачки при
работа

Разработване на Ръководство за
оценката на химични, и
биологични агенти, физични
фактори и производствени
процеси, които са опасни за
здравето и безопасността на
бременни жени и кърмачки при
работа

Издадено
ръководство

Неизпълнена
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Използвани съкращения

1.

МТСП

Министерство на труда и социалната политика

2.

МЗ

Министерство на здравеопазването

3.

МРРБ

Министерство
на
благоустройството

4.

МОМН

Министерство на образованието, младежта и науката

5.

НОИ

Национален осигурителен институт

6.

МИЕТ

Министерство на икономиката, енергетиката и туризма

7.

ИА „ГИТ"

Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”

8.

НЦООЗ

Национален център по опазване на общественото
здраве

9.

АХУ

Агенция за хората с увреждания

10.

КНСБ

Конфедерация на независимите синдикати в България

11.

КТ „Подкрепа” Конфедерация на труда „Подкрепа”

12.

Фонд „УТ”

Фонд „Условия на труд”

13.

ЕАБЗР

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа

14.

КУТ/ГУТ

Комитети/групи по условия на труд

15.

КИИП

Камара на инженерите в инвестиционното проектиране

регионалното

развитие

и
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