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Законодателна рамка в областта на безопасността и 
здравето при работа 
 

 Кодекс на труда; 
 
 Закон за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) - въвежда Рамкова 

Директива 89/391/ЕИО за прилагане на мерки за насърчаване подобряването на 
безопасните и здравословни условия на труд на работещите; 

 
 Подзаконови нормативни актове  – наредби, с които се въвеждат в националното 

законодателство специалните директиви по смисъла на чл.16 ал.1 от Рамкова 
Директива 89/391/ЕИО - определят изисквания за БЗР за конкретни рискове, дейности 
и сектори на икономиката и категории работещи   (работно място и работно оборудване, 
знаци и сигнали за безопасност, ЛПС, работещи по срочно трудово правоотношение или 
временно трудово правоотношение, бременни работнички и работнички-родилки или 
кърмачки, работещи ненавършили 18 години,  временни или подвижни строителни 
площадки, добив на минерални суровини чрез сондиране, подземен добив на минерали, 
работа на борда на риболовни кораби, медицинското обслужване на корабите, химични 
агенти, канцерогени и мутагени, биологични агенти, азбест, експлозивна атмосфера, шум, 
вибрации, изкуствени оптични лъчения, ръчна обработка на товари, работа с екранно 
оборудване) 

 
 Кодекс за социално осигуряване – разпоредбите, свързани с осигурителните 

отношения при трудови злополуки и професионални болести и реда за установяване, 
разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки и професионалните 
болести. 
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Общи изисквания за безопасност и здраве при работа 

Задължения на работодателите 
 

 
 Общи принципи и механизми: 
 

 Прилагане на основните принципи за превенция на професионалните и 
здравни рискове; 

 
 Извършване на оценка на риска на работното място; 
 
 Информиране и обучение на работниците и техните представители по 

БЗР; 
 
 Консултиране на работещите и осигуряване на балансирано участие на 

представителите на работещите и на работодателите на различните нива 
от социалния диалог; 

 
 Здравно наблюдение; 
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Общи изисквания за безопасност и здраве при работа 
 

Задължения на работодателите 
 

 
 Създаването на условия за здравословни и безопасни условия на труд на 

работното място и при използване на работното оборудване; 
 Използване на колективните средства за защита с предимство пред личните 

предпазни средства; 
 Означаване на съществуващите опасности и източниците на вредни за 

здравето и безопасността фактори; 
 Осигуряване на инструктаж и обучение по БЗР; 
 Определяне на едно или повече длъжностни лица с подходящо образование 

и квалификация или създаване на специализирана служба за защитата и 
профилактиката на професионалните рискове; 

 Осигуряване на обслужване от служба по трудова медицина; 
 Изграждане на Комитети и Групи по условия на труд; 
 Осигуряване на мерки в случаи на извънредни обстоятелства (аварии) и 

предотвратяването на аварии; 
 Установяване, разследване и регистриране на трудови злополуки и 

професионални болести; 
 Задължително осигуряване за трудова злополука и професионална болест ; 
 Задължително застраховане на работещите за риска “трудова злополука”. 
 



Изменения в законодателството за БЗР през 2015 г. 
 

Транспонирана е Директива 2014/27/EC за изменение на директиви 
92/58/ЕИО, 92/85/ЕИО, 94/33/ЕО, 98/24/ЕО и 2004/37/ЕО, за да се приведат 
в съответствие с Регламент (ЕО) № 1272/2008 относно класифицирането, 
етикетирането и опаковането на вещества и смеси: 
 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за 

минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, 
издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на вътрешните 
работи (ДВ, бр. 46 от 2015 г.); 

 Наредба № РД-07-4 от 15.06.2015 г. за подобряване на условията на труд на бременни 
работнички и на работнички родилки или кърмачки, издадена от министъра на 
труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 46 от 2015 г.).; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 24.07.2006 г. за условията и реда 
за даване на разрешения за работа на лица, ненавършили 18 години, издадена от 
министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 46 
от 2015 г.).; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 13 от 30.12.2003 г. за защита на 
работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при работа, издадена 
от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването (ДВ, бр. 
46 от 2015 г.).; 

 Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 10 от 26.09.2003 г. за защита на 
работещите от рискове, свързани с експозиция на канцерогени и мутагени при работа, 
издадена от министъра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването 
(ДВ, бр. 46 от 2015 г.).  
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Предстоящи промени в законодателството за БЗР 
 

 
Регламентиране на минимални изисквания за защита на 
работещите при рискове, свързани с експозицията на 
електромагнитни полета –  
 
Транспониране на Директива 2013/35/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета от 26 юни 2013 година относно минималните 
изисквания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на 
работниците на рискове, дължащи се на физически агенти 
(електромагнитни полета) (Двадесета специална директива по смисъла 
на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 
Директива 2004/40/ЕО – срок за въвеждане – 1 юли 2016 г. 
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Политика на Република България в областта на 
безопасността и здравето при работа (БЗР) 
 

 Политиката на Р България за здравословни и безопасни 
условия на труд е съобразена със стратегическите документи 
на Европейския съюз и на Международната организация на 
труда: 
 Стратегия Европа 2020 за интелигентен, устойчив и приобщаващ 

растеж; 
 Стратегическата рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа 

2014—2020 година; 
 Заключенията на Съвета относно „Стратегическа рамка на ЕС за 

здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—
2020 година: Приспособяване към новите предизвикателства“ – 
март 2015 г.; 

 Заключенията на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г.; 

 Глобалната стратегия на МОТ за БЗР 
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Стратегическа рамка на ЕС за безопасност и здраве при 
работа за периода 2014—2020 година 
 
 Три основни предизвикателства: 

 Подобряване на прилагането в държавите членки, по-специално чрез подобряване на 
капацитета на микропредприятията и малките предприятия да въвеждат ефективни и 
ефикасни мерки за предотвратяване на риска; 

 Подобряване на превенцията на свързаните с труда заболявания чрез преодоляване 
на съществуващи, нови и възникващи рискове; 

 Справяне с демографската промяна в ЕС 
 Седем стратегически цели: 

 Допълнително консолидиране на националните стратегии; 
 Улесняване на спазването на законодателството в областта на БЗР, по-специално от 

микропредприятията и малките предприятия; 
 По-добро прилагане на законодателството в областта на БЗР от държавите членки; 
 Опростяване (рационализиране) на съществуващото законодателство; (Програмата 

на ЕК за пригодност и резултатност на регулаторната рамка REFIT); 
 Преодоляване на проблемите, свързани със застаряването на работната сила, 

възникващите нови рискове, превенция на свързаните с работата и професионални 
заболявания; 

 Подобряване на събирането на статистическите данни и разработване на 
информационна база; 

 Подобрено координиране на усилията на ЕС и международните усилия за 
преодоляване на проблемите, свързани с БЗР и ангажиране на международни 
организации 

 



Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – 5 октомври 2015 г. 

 
 Новите Заключения на Съвета надграждат предходния документ по 

отношение на:  
 

 потенциалните рискове, във връзка с новите форми на заетост и 
организация на работата, новите професии, по-разнообразните 
работни места и нетипичното работно време, както и  

 връзката със свободния пазар и свободното движение на 
работници. 

 
 Заключенията на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 

безопасност на работното място за насърчаване на по-добри условия на 
труд“ отправят призив към Комисията, държавите-членки и 
социалните партньори за изпълнение на мерки в отговор на 
предизвикателствата в областта на съвременните условия на труд. 
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Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г. 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 
 Признава, че принципите на Комисията за по-добро регулиране и Програмата за 

пригодност и резултатност на регулаторната рамка са добра отправна точка за 
навременни и стабилни политически решения, включително по отношение на ЗБУТ; 

 Подчертава, че принципите за по-добро регулиране и Програмата за пригодност и 
резултатност на регулаторната рамка в никакъв случай не могат да заменят 
политическите решения и не трябва да водят до намаляване нивото на защита на 
работниците, а по-скоро да го увеличават чрез подобряване на ефективността и 
ефикасността, както и да гарантират, че мерките носят устойчиви ползи за гражданите, 
предприятията и обществото като цяло; 

 Подчертава,че прилагането на съществуващото законодателство за БЗР остава един 
от най-важните ангажименти за всички държави членки; 

 Изтъква, че законодателството за БЗР трябва да се прилага за всички работници, 
независимо от размера на предприятието; 

 Подчертава значението на цялостната структура на законодателството, основано на 
рамковата директива и специалните директиви към нея, която предоставя 
стабилна оперативна основа за развитието на европейските разпоредби относно БЗР; 

 Признава, че може да се наложи актуализация на някои директиви за БЗР, във 
връзка с технологичното развитие и изтъква, че евентуалните промени в действащата 
правна рамка трябва да се основават на комплексна оценка на въздействието; 
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Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г. 

СЪВЕТЪТ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ СЪЮЗ: 
 Подчертава, че е необходимо да се установят и анализират потенциалните 

предизвикателства и рискове, свързани с БЗР по отношение на новите форми на работа 
и организацията на работа, новите професии, по-разнообразните работни места и 
нетипичното работно време, в области като подизпълнение, цифрова работа, 
работа в интернет платформи („crowd-work“), работа на повикване, вериги за 
доставки, самонаети лица, както и на предизвикателствата, свързани със здравето и 
безопасността на работниците, упражняващи недеклариран труд, което следва да 
бъде придружено от политики и мерки на европейско равнище, за да се гарантират 
достойни условия на труд, като се обръща нужното внимание на аспектите, свързани с 
равенството между половете; 

 Посочва, че свързаните с трудовата дейност мускулно-скелетни увреждания и 
психосоциалните рискове са най-честите причини за отсъствие от работа; 

 Подчертава, че повишаването на равнището на защита на работниците при 
експозиция на канцерогени, мутагени и други опасни химически вещества на 
работното място е съществен и неотложен приоритет; 

 Обръща внимание на финансираната от ЕК Програма на Комитета на старшите 
инспектори по труда (SLIC) за обмен на инспектори по труда между държавите 
членки за обмен на опит и добри практики с цел подобряване на ефективността на 
контрола и мониторинга на прилагането на правото на ЕС и за разработване на програми 
за обучение за инспектори; 
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Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г. 

ПРИЗИВ КЪМ ЕВРОПЕЙСКАТА КОМИСИЯ: 
 Да отчете специфичните проблеми и потребности на всяка държава членка при 

оценяване на директивите за БЗР; 
 Да обмисли възможността за подобрения в законодателството относно канцерогените и 

мутагените, като преразгледа съществуващите задължителни гранични стойности на 
експозиция и добави нови такива; 

 Да направи преглед и да обмисли актуализиране на директивите, свързани с мускулно-
скелетните увреждания (вибрации, ръчна обработка и екранно оборудване); 

 Да определи, какви допълнителни анализи и добри практики, свързани с психосоциалните 
рискове, са необходими за подпомагане на работодателите при управлението на тези 
рискове, както и да обмисли възможността за съответно законодателство; 

 Да изготви, в контекста на своята роля при мониторинга на изпълнението на Стратегическата 
рамка на ЕС за БЗР 2014—2020 г., Оперативен/Управленски план за действие, за да 
отговори ефективно на предизвикателствата пред дейността за БЗР, в който ясно да се 
посочват основните стратегически цели, конкретните действия, които да бъдат предприети, 
различните участници /заинтересовани страни, отговорни за изпълнението, резултатите, 
които да бъдат постигнати, ясни показатели за резултат, и графикът за изпълнение; 

 Да определи, в сътрудничество с (Eurofound) и EU OSHA, предизвикателствата и рисковете за 
БЗР, свързани с новите форми на заетост, организация на работата и новите 
професии; 

 Да продължи да разработва и разпространява лесни за използване инструменти и 
механизми за оценяване и управление на риска в малките и средни предприятия; 
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Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г. 

ПРИЗИВ КЪМ ДЪРЖАВИТЕ ЧЛЕНКИ : 
 Да осигурят подходящи ресурси за ефикасното и ефективно прилагане на 

законодателството в областта на ЗБУТ и на превантивни мерки за подкрепа на 
предприятията при управлението на рисковете на работното място; 

 Да определят мерки за опростяване и намаляване на ненужната регулаторна 
тежест, без да се намалява нивото на защита на работниците или да се ограничават 
решенията на държавите членки за по-висока степен на защита; 

 Да определят мерки за интегриране на ЗБУТ в националните програми за 
образование и обучение, в съответствие с националните практики; 

 Да осигуряват подходящо обучение за инспекторите по труда, за да се отговори на 
нововъзникващите предизвикателства и да се засили сътрудничеството с 
инспекциите по труда на други държави членки с цел обмен на добри практики и 
опит; 

 Да обединят контрола и  консултирането и да разработят  рамка за засилен 
диалог между инспекторите по труда, други компетентни органи и 
предприятията, в дейността им за превенция на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания; 

 Да използват по-добре европейските фондове, с цел укрепване капацитета на 
публичните институции при прилагането на разпоредбите за БЗР, по-специално 
в борбата с недекларирания труд; 
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Заключения на Съвета относно „Нов дневен ред за здраве и 
безопасност на работното място за насърчаване на по-добри 
условия на труд“ – октомври 2015 г. 

 
ПРИЗИВ КЪМ СОЦИАЛНИТЕ ПАРТНЬОРИ: 
 
 Да продължат да насърчават договарянето и сключването на 

транснационални и международни споразумения от страна на 
многонационални предприятия и световните синдикални федерации, 
чиято цел е да се отстояват ЗБУТвъв всички корпоративни дейности и 
техните вериги за доставка по целия свят; 
 

 Да разработят ориентирана към практиката стратегия за адаптиране на 
условията на труд към промените в организацията на труда, включително 
въпросите, свързани с цифровия пазар на труда и виртуалните работни 
места; 
 

 Да активизират усилията за мотивиране на предприятията да 
подобряват работната среда; 
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Политика на Р България в областта на 
безопасността и здравето при работа 
 

 
 На национално ниво, за периода, обхванат със Стратегическата 

рамка на ЕС за безопасност и здраве при работа 2014—
2020 година, ще бъдат разработени два средносрочни 
стратегически документа - Национални програми за 
безопасност и здраве при работа. 

 
 Към момента е изготвен проект на Национална програма за БЗР 

2015-2017 г. която ще съдържа мерки и дейности в изпълнение 
на Европейската стратегическа рамка, включително и на двата 
документа на Съвета - Заключенията от м. март и октомври 
2015 г. 
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Политика на Република България в областта на 
безопасността и здравето при работа 
 

 Основна цел:  
 Превенция на свързаните с работата заболявания, професионалните 
 болести и трудовите злополуки 

 Основни приоритети: 
 Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните и 

здравословни условия на труд чрез: 
 Развитие на  националното законодателство в съответствие с принципите  на по-доброто 

регулиране, правото на ЕС и на международните стандарти на МОТ; 
 Осигуряване на ефективен и ефикасен  контрол по спазване на законодателството в 

областта на БЗР; 
 Информационно осигуряване на политиката по БЗР; 
 Преодоляване на предизвикателствата, свързани с прилагането на законодателството в 

МСП; 
 Превенция на професионалните рискове, в т.ч. и на новите и увеличаващи значението 

си рискове на работното място: 
 Разширяване  ролята на социалния диалог за осигуряване на по-добра защита от рисковете 

на работното място; 
 Разработване и прилагане на практически инструменти за контрол на професионалните 

рискове; 
 Повишаване на осведомеността и културата за превенция 

 Превенция на свързаните с работата заболявания и професионалните болести: 
 Усъвършенстване на системата за задължителните медицински прегледи на работещите; 

Подобряване на качеството на трудово-медицинското обслужване; 
 Профилактика и рехабилитация 
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