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ДА УЧАСТВАМЕ В РАБОТАТА на XXI Световен  
конгрес по безопасност и здраве при работа  
от 3 до 6 септември 2017 в Сингапур 
с Националното сдружение за здравословни  
и безопасни условия на труд  
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Уважаеми членове на „Национално сдружение за здравословни и безопасни 

условия на труд”, 

 

Пред вас е ЧЕТВЪРТИ брой на Информационния бюлетин на Сдружението 

за 2016 година.  

 

През настоящата година той ще продължи да излиза на всеки три месеца в 

електронен вид. 

 

Оформлението и съдържанието на този брой е плод на труда на колектива 

на Издателство „ПЕРФЕКТ КОНСУЛТ ЦЕНТЪР” ЕООД. 

 

Приканвам всички членове на Сдружението да станат съавтори на това 

важно информационно електронно издание. 

 

 

С пожелание за здраве и професионални успехи, 

                            Валентин Илиев – председател на УС на НСЗБУТ 
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ИЗМЕНЕНИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода  

октомври - декември 2016 г. 
 

 

ЗАКОН за изменение и допълнение на Закона за  

държавния  служител 

 
(обн., ДВ, бр. 57 от 22 юли 2016 г.) 

 
 

ПРОМЕНИ В КОДЕКСА НА ТРУДА 
 

В „Държавен вестник”, брой 57 от 22 юли 2016 г., е обнародван Закон за изменение 

и допълнение на Закона за държавния служител (ДВ, бр. 67 от 1999 г.), в сила от 26 юли 

2016 г. 
С § 51 от Закона за изменение и допълнение на Закона за държавния служител в 

Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., 

бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 

1995 г. - бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 

1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. - бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 

от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 

2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 

г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 

58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. - бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 

101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституци-

онния съд от 2012 г. - бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 

от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г. и бр. 8 от 2016 г.) в чл. 107а са направени следните из-

менения и допълнения с цел осигуряване на съответствие между последните промени в 

Закона за държавния служител и трудовото законодателство, приложимо за работещите 

по трудово правоотношение в държавната администрация: 

І. Създадена е се нова ал. 9, съгласно която на служителите, работещи по трудово 

правоотношение в държавната администрация, с тяхно съгласие и срещу допълнително 

възнаграждение, може със заповед на работодателя да се възлагат допълнителни задълже-

ния във връзка с изпълнението и/или управлението на: 

1. проекти, съфинансирани със средства от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове, по които съответната администрация е бенефициент, при условията на чл. 

49, ал. 3 от Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестици-

онни фондове; 

2. проекти и програми, финансирани от други международни финансови инсти-

туции и донори, по които съответната администрация е бенефициент. 

  
 

ИЗМЕНЕНИ И НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ 

ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

за периода ОКТОМВРИ - ДЕКЕМВРИ 2016 г. 
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ІІ. Досегашната ал. 9 в чл. 107а от КТ става ал. 10 и в нея след думите "допълни-

телните възнаграждения" се добавя "по ал. 14, т. 1 - 5" (за нощен труд; за извънреден 

труд; за работа през официалните празници; за времето на разположение; за постигнати 

резултати). Досегашните ал. 10 и 11 стават съответно ал. 11 и 12. Досегашната ал. 12 става 

ал. 13 и в нея думите "ал. 9" се заменят с "ал. 10". 

ІІІ. Досегашната ал. 13 в чл. 107а от КТ става ал. 14 и в нея се създава т. 6, съгласно 

която към посочените по-горе пет допълнителни възнаграждения се добавя и шесто - до-

пълнително възнаграждение за изпълнение и/или управление на проекти или програми по 

ал. 9. Досегашната ал. 14 става ал. 15 и в нея навсякъде думите "ал. 13, т. 5" се заменят с 

"ал. 14, т. 5", а думите "ал. 9" се заменят с "ал. 10". Досегашната ал. 15 става ал. 16 и в нея 

думите "ал. 13" се заменят с "ал. 14, т. 1 - 5". 

ІV. Създава се нова ал. 17 съгласно която размерът на допълнителното възнаграж-

дение по ал. 14, т. 6 (за изпълнение и/или управление на проекти или програми по ал. 9), 

както и условията и редът за получаването му се определят с нормативен акт на Минис-

терския съвет. 
Досегашните ал. 16, 17, 18 и 19 стават съответно ал. 18, 19, 20 и 21. 

 

* * * 

 

НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 2 

от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд при извършване на          

строителни и монтажни работи  
 

(обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2016 г.) 

 
 

В „Държавен вестник”, брой 90 от 15 ноември 2016 г., е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здра-

вословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни ра-

боти (ДВ, бр. 37 от 2004 г.),  в сила от 19 ноември 2016 г. 

Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика и Ми-

нистерството на регионалното развитие и благоустройството и съдържа следните из-

менения и допълнения: 

I. В чл. 9, ал. 2 от наредбата е конкретизирано, че планът по безопасност и 

здраве, който възложителят или упълномощеното от него лице възлага за изготвяне на 

проектанта или на координатора по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното 

проектиране, е част от инвестиционния проект съгласно Наредба № 4 от 2001 г. за 

обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти (обн., ДВ, бр. 51 от 2001 г.; 

изм., бр. 85 и 96 от 2009 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2014 г.; изм., бр. 102 от 2014 г. и бр. 

13 от 2015 г.). 

II. В чл. 10 от наредбата досегашният текст на чл. 10 относно съдържанието на 

плана по безопасност и здраве става ал. 1, а досегашният текст на т. 3 (3. комплексен 

план-график за последователността на извършване на СМР; ) е изменен в "3. план за 

последователността на извършване на СМР;". 
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В чл. 10 е създадена нова ал. 2, съгласно която след издаване на разрешение за 

строеж и сключване на договор за строителство проектантът или координаторът по бе-

зопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа допълва плана по чл. 10, ал. 1, т. 

3, като включва и: 

1. дата за започване на работа на строителната площадка; 

2. продължителност на съответните видове СМР, включително начална и крайна 

дата за изпълнението им; 

3. дата за завършване на работата на строителната площадка. 

III. Досегашният текст на параграф 4 от преходните и заключителните разпо-

редби на наредбата (“Указания по прилагане на наредбата дава министърът на труда 

и социалната политика съгласувано с министъра на регионалното развитие и благо-

устройството.“) се изменя така: "§ 4. Министърът на труда и социалната поли-

тика и министърът на регионалното развитие и благоустройството дават указа-

ния по прилагането на наредбата съгласно своята компетентност." 

 

* * * 

 

 

НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за мини-

малните изисквания за осигуряване на  здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свърза-

ни с експозиция на електромагнитни полета 

 
(обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.) 

 

 

В „Държавен вестник”, брой 95 от 29 ноември 2016 г., е обнародвана Наредба № 

РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни 

полета, в сила три месеца от датата на обнародването й – от 1 март 2017 г. 

С § 5 от заключителните разпоредби на Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. 

са отменени членове 148, 151–154,  158 и 159 от Наредба № 7 от 1999 г. за минимални-

те изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работното оборудване (обн., ДВ, бр. 88 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 48 от 

2000 г., бр. 52 от 2001 г., бр. 43 от 2003 г., бр. 37 и 88 от 2004 г., бр. 40 от 2008 г. и бр. 24 

от 2013 г.) поради това, че нормативната материя е уредена с новата наредба. 

 

* * * 

 

 
НАРЕДБА за изменение и допълнение на Наредба № 1 

от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддържане 

на електрически уредби за ниско напрежение в сгради  

 
(обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.) 
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В „Държавен вестник”, брой 95 от 29 ноември 2016 г., е обнародвана Наредба за 

изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и под-

държане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради (ДВ, бр. 46 от 2010 г.), в 

сила два месеца от датата на обнародването й – от 30 януари 2017 г. 
Наредбата е издадена от Министерството на регионалното развитие и благоуст-

ройството и Министерството на енергетиката на основание § 18, ал. 1 от заключителни-

те разпоредби на Закона за устройство на територията във връзка с чл. 169, ал. 4 от съ-

щия закон. Тя е преминала процедурата за обмен на информация в областта на техни-

ческите регламенти по реда на Постановление № 165 на Министерския съвет от 2004 г. 

за организацията и координацията на обмена на информация за технически регламенти 

и правила за услуги на информационното общество и за установяване на процедурите, 

свързани с прилагането на някои национални технически правила за продукти, законно 

предлагани на българския пазар (ДВ, бр. 64 от 2004 г.), с което е въведена Директива 

98/34/ЕС, изменена с Директива 98/48/ЕС. 

 

Наредбата за изменение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проекти-

ране, изграждане и поддържане на електрически уредби за ниско напрежение в 

сгради изисква много внимателен прочит от специалистите, тъй като въвежда 

многобройни промени, съобразени с нови директиви на Европейския съюз и въвеж-

дане на специфични стандарти в тази област. 

 

Глава първа "Общи положения" на наредбата има нова редакция, като съг-

ласно чл. 5 от наредбата при проектирането се предвиждат продукти (електрически и 

електронни градивни елементи), чиито параметри и показатели при взаимното им съг-

ласуване удовлетворяват изискванията на тази наредба и на действащите в Република 

България нормативни актове за проектиране, изпълнение и контрол на строежите.  

Продуктите трябва да имат оценено съответствие със съществените изисквания, 

определени в наредбите по чл. 7 от Закона за техническите изисквания към продуктите 

(ЗТИП), включително в наредбите, въвеждащи разпоредби на Директива 2014/30/ЕС, 

Директива 2014/35/ЕС или Директива 2014/53/ЕС, когато те са приложими към харак-

теристиките на продуктите. Когато няма издадени наредби по реда на чл. 7 ЗТИП, про-

дуктите трябва да се придружават от документи (сертификати и удостоверения за ка-

чество, протоколи от изпитвания и др.), удостоверяващи съответствието им с приложи-

мите съществени изисквания. 

Съгласно чл. 42 от наредбата електрическите инсталации се проектират така, че 

да имат необходимата устойчивост срещу електромагнитни смущения, да функционират 

правилно в конкретната съществуваща електромагнитна среда и да са в съответствие с 

приложимите общи и специфични изисквания към неподвижно монтираните инсталации, 

определени в приложение № 1 на наредбата, въвеждаща Директива 2014/35/ЕС. При про-

ектирането се отчитат очакваните електромагнитни излъчвания, генерирани от уредбата 

или друго инсталирано оборудване, които трябва да са в съответствие с изискванията за 

електрическото оборудване, което ще се използва заедно с инсталацията или ще бъде 

свързвано към нея. 

В § 1 - допълнителната разпоредба, са изменени понятията „проверка” и „под-

държане”, съответно: 

23. "Проверка" е дейност, посредством която се проверява съответствието на 

електрическата уредба или на части от нея с определени изисквания. Проверката 

включва преглед, измерване и/или изпитване и завършва с доклад с резултатите от про-

верката. 
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27. "Поддържане" е съвкупност от организационни и технически действия за 

осигуряване на нормалното експлоатационно състояние на електрическата уредба и за 

поддържане на нейната безопасност, надеждност и безаварийност. 

С нови т. 28 и 29 са определени и две нови понятия: 

28. "Доклад с резултати от проверката" е запис на резултатите от преглед, 

измервания и/или изпитвания и на оценката за съответствие. 

29. "Електрическа инсталация" е съвкупност от изолирани и неизолирани 

проводници, кабели и шини и елементи, служещи за закрепването им, както и затваря-

щите ги обвивки, когато такива са необходими. 

 

Всичките 7 приложения към наредбата имат изменения и допълнения, в 

т.ч.: 

1. В приложение № 1 към чл. 33, ал. 1 текстът на първия абзац след загла-

вието е изменен така: "Това приложение въвежда основните текстове от европейс-

кия хармонизиращ документ HD 60364-4-41:2011 "Електрически уредби за ниско нап-

режение. Част 4-41: Защити за безопасност - Защита срещу поражения от електри-

чески ток". В него са определени основните изисквания за защита срещу поражения от 

електрически ток на хора и домашни животни по отношение на основната защита (за-

щита срещу директен допир) и на защитата при дефект на изолация (защита при инди-

ректен допир)." 

Навсякъде в приложението думите "при дефект" се заменят с "при дефект на 

изолация". 

2. Приложение № 2 към чл. 34, ал. 3 „Защита срещу топлинни въздействия” 

въвежда основните текстове от европейския хармонизиращ документ HD 60364-4-42:2011 

"Електрически уредби за ниско напрежение. Част 4-42: Защити за безопасност - Защита 

срещу топлинни въздействия". 

3. Приложение № 3 към чл. 39 „Защита срещу свръхтокове” въвежда основ-

ните текстове от европейския хармонизиращ документ HD 60364-4-43:2010 "Електри-

чески уредби за ниско напрежение. Част 4-43: Защити за безопасност - Защита от въз-

действия на свръхтокове". В него са определени изисквания за защита от въздействия 

на свръхтокове върху тоководещи проводници, принадлежащи към една и съща верига, 

без да се отчитат външни влияния.  

4. Приложение № 4 към чл. 40, ал. 2 „Защита срещу пренапрежения от ат-

мосферен и от комутационен произход” въвежда съществените текстове от междуна-

родния стандарт IEC 60364-4-443:2013 "Електрически уредби за ниско напрежение. 

Част 4-44: Защити за безопасност - Защита срещу напреженови и електромагнитни 

смущения - Точка 443: Защита срещу пренапрежения от атмосферен и от комутационен 

произход". В него са определени общите мерки за защита срещу пренапрежения от ат-

мосферен произход, предавани чрез електрозахранващата мрежа, включително попаде-

ния на мълнии върху отдалечени участъци на мрежата, както и срещу пренапрежения 

от комутационен произход. 

Изискванията на това приложение не се прилагат за преходни пренапрежения, 

причинени от преки или в непосредствена близост до сградата попадения на мълнии, за 

които се прилагат нормативните актове за мълниезащита. 

5. Приложение № 5 към чл. 41, ал. 2 „Безопасност на електрически инста-

лации” въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ документ HD 

60364-5-52:2011 "Електрически уредби за ниско напрежение. Част 5-52: Проектиране и 

изграждане на електрооборудване - Електрически инсталации". В това приложение са 
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определени изисквания при проектирането и изграждането на електрически инстала-

ции, като е отдадено специално внимание на безопасността. 

6. Приложение № 6 към чл. 43, ал. 2 „Защита чрез разединяване, изключва-

не, включване и превключване” въвежда съществените текстове от европейския 

хармонизиращ документ HD 60364-4-46:2015 "Електрически уредби за ниско напреже-

ние. Част 4-46: Защити за безопасност - Защита чрез разединяване, изключване, включ-

ване и превключване". В него са определени изисквания към мерките за локално или 

дистанционно разединяване, изключване, включване и превключване, чрез които се 

предотвратяват или елиминират опасности, свързани с електрически уредби или с елек-

трооборудване. 

7. Приложение № 7 към чл. 53, ал. 2 „Заземителни уредби, защитни провод-

ници и проводници за защитно изравняване на потенциалите” въвежда съществе-

ните текстове от европейския хармонизиращ документ HD 60364-5-54:2011 "Електри-

чески уредби за ниско напрежение. Част 5-54: Проектиране и изграждане на електроо-

борудване - Заземителни уредби и защитни проводници". 

В това приложение са определени общите изисквания за проектиране и изграж-

дане на заземителни уредби, за защитни проводници и проводници за защитно израв-

няване на потенциалите, прилагани за електрически уредби за ниско напрежение в 

сгради. 

Извън областта на прилагане са заземителите и заземителните уредби за целите 

на мълниезащитата. 

 

Създадено е ново Приложение № 8 към чл. 45, ал. 1, т. 6 „Електроенергийна 

ефективност”, което въвежда съществените текстове от европейския хармонизиращ 

документ HD 60364-8-1:2015 "Електрически уредби за ниско напрежение. Част 8-1: 

Енергийна ефективност". 

В него са определени допълнителни изисквания, мерки и препоръки с цел по-

добряване на ефективността при употребата на електрическа енергия, които се отнасят 

за проектирането на електрически уредби в рамките на съвременния подход на енер-

гийноефективно управление, с цел оптимално, постоянно, функционално равностойно 

обслужване, при най-малка консумация на електрическа енергия, най-приемлива енер-

гийна наличност и икономически баланс. 

Съгласно § 24 от преходните и заключителни разпоредби на Наредбата за изме-

нение и допълнение на Наредба № 1 от 2010 г. за проектиране, изграждане и поддър-

жане на електрически уредби за ниско напрежение в сгради започналите производст-

ва по одобряване на инвестиционен проект и издаване на разрешение за строеж се 

довършват по досегашния ред.  

 

 

* * * 
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НОВИ НОРМАТИВНИ АКТОВЕ за периода  
октомври - декември 2016 г.  
 

 

НАРЕДБА № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за 

минималните изисквания за осигуряване на  

здравето и безопасността на работещите при 

рискове, свързани с експозиция на електромаг-

нитни полета 

 (обн., ДВ, бр. 95 от 29 ноември 2016 г.) 

 

 

В „Държавен вестник”, брой 95 от 29 ноември 2016 г., е обнародвана Наредба № 

РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и 

безопасността на работещите при рискове, свързани с експозиция на електромагнитни 

полета, в сила три месеца от датата на обнародването й – от 1 март 2017 г. 

Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика и Ми-

нистерството на здравеопазването на основание чл. 36, т. 2 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд и с нея се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/35/ЕС 

на Европейския парламент и на Съвета от 26 юни 2013 г. относно минималните изиск-

вания за здраве и безопасност, свързани с експозицията на работниците на рискове, 

дължащи се на физически агенти (електромагнитни полета) (Двадесета специална ди-

ректива по смисъла на член 16, параграф 1 от Директива 89/391/ЕИО) и за отмяна на 

Директива 2004/40/ЕО (ОВ L 179, 29/06/2013). 

С Наредба № РД-07-5 от 15 ноември 2016 г. се определят минималните изисква-

ния за защита на работещите от съществуващи или потенциални рискове за здравето и 

безопасността, причинени от експозиция на електромагнитни полета по време на работа. 

Наредбата се прилага за всички известни преки биофизични ефекти и непреките 

ефекти, дължащи се на експозицията на електромагнитни полета. Граничните стойности 

на експозиция, определени в наредбата, се прилагат само за научнопотвърдените връзки 

между краткосрочните преки биофизични ефекти и експозицията на електромагнитни 

полета. 

Наредбата не се прилага за: 

1. потенциалните дългосрочни ефекти; 

2. рисковете, произтичащи от контакта с проводници под напрежение. 

 

* * * 

 

НАРЕДБА за определяне на правилата за  

поставяне и графичното изображение на знака 

по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда 

(обн., ДВ, бр. 90 от 15 ноември 2016 г.) 
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В „Държавен вестник”, брой 90 от 15 ноември 2016 г., е обнародвана Наредба № 

РД-07-3 от 3 ноември 2016 г. за определяне на правилата за поставяне и графичното 

изображение на знака по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, в сила един месец от 

датата на обнародването й – от 16 декември 2016 г. 
Наредбата е издадена от Министерството на труда и социалната политика и с 

нея са определени: 

1. графичното изображение на специалния знак, указващ приложена принуди-

телна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, наричан по-

нататък "специален знак за спиране"; 

2. правилата за поставянето и премахването на специален знак за спиране. 

Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на Изпълнителна 

агенция "Главна инспекция по труда" прилагат административната мярка спиране на дей-

ността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструкцията 

им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на правилата за 

здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здравето на хората. 

 

Раздел І 

Общи положения 

Чл. 1. (1) С тази наредба се определят: 

1. графичното изображение на специалния знак, указващ приложена принуди-

телна административна мярка по чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда, наричан по-

нататък „специален знак за спиране“. 

2. правилата за поставянето и премахването на специален знак за спиране; 

(2) Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на Изпълнител-

на агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат административната мярка спиране на 

дейността на предприятия, производства и обекти, включително строежа и реконструк-

цията им, както и машини, съоръжения и работни места, когато нарушенията на прави-

лата за здравословни и безопасни условия на труда застрашават живота и здраветона 

хората.  

 

Раздел ІІ 

Изисквания към графичното изображение на специалния знак 

Чл. 2. (1) Специалният знак за спиране има две форми: 

1. самозалепващ стикер, съгласно приложение №1; 

2. предупредителна лента, съгласно приложение №2. 

(2) Самозалепващият стикер е с правоъгълна форма и съдържа текст, изпълнен с 

черни и червени букви върху бял фон в съответствие с изображението на приложение 

№ 1. Текстът заема не по-малко от 40 % от общата повърхност на стикера. Стикерът: 

1. се изработва от гъвкав материал, издържащ на влиянието на климатичните ус-

ловия и подходящ за околната среда, като при поставянето и премахването му трябва да 

не уврежда повърхността; 

3. се поставя на добре осветени, лесно достъпни и видими места, за да се вижда 

и разчита. 

(3) Предупредителната лента е с ширина не по-малка от 5 сантиметра и съдържа 

повтарящ се по дължината й текст, изпълнен с черни и червени букви върху жълт фон, 

в съответствие с изображението на приложение № 2. Лентата се изработва от гъвкав, 

здрав и лек материал,издържащ на влиянието на климатичните условия и подходящ за 

околната среда. 
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Раздел ІІІ 

Правила за поставянето и премахването на специалния знак 

 

Чл. 3. (1)  В случаите по чл.1, ал. 2, контролните органи на Изпълнителна аген-

ция„Главна инспекция по труда“ поставят по своя преценка едната или двете форми на 

специалния знак за спиране, съобразно обекта. 

(2) Поставянето на специален знак за спиране се извършва само когато същест-

вува техническа възможност за залепване на стикер и/или за преграждане или огражда-

не с предупредителна лента. 

(3) В случаите по ал. 1 мярката по чл. 404, ал. 1 , т. 3 от Кодекса на труда се при-

лага и без да бъде поставен специален знак за спиране. 

Чл. 4. (1) Поставянето на специалния знак за спиране се извършва непосредствено 

след установяване на нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия на 

труд, които застрашават живота и здравето на хората, като в съответното поле върху стикера 

се отразява датата на поставяне. 

(2) Действията на контролните органи по прилагането на принудителната мярка, 

включително и по поставянето на специалния знак, се отразяват в акта за спиране, който 

се връчва на работодателя или негов представител. 

(3) Работодателят предоставя необходимата информация относно приложената 

принудителна административна мярка на всички заинтересовани работници и служите-

ли, включително на тези, за които се предполага, че специалните знаци за спиране не 

могат да изпълнят функцията си, например поради нарушение на зрението и др. 

Чл. 5. (1)  След поставянето на знака, работодателите, длъжностните лица и ра-

ботниците са длъжни да преустановят дейностите в спряното предприятие, производство, 

обект или на спряното работно място, както и да прекратят експлоатацията на спряната 

машина или съоръжение. 

(2) В случаите по ал. 1 е допустимо да се извършват само дейности или работи, с 

които се отстраняват рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и такива 

по отстраняване на нарушенията, посочени в акта за спиране. 

Чл. 6. (1) Премахването на знаците за спиране се извършва от работодателя, 

след като са били отстранени рисковете, застрашаващи живота и здравето на хората, и 

нарушенията, посочени в акта за спиране. 

(2 ) За действията по предходната алинея работодателят съставя протокол и в 

срок до три дни писмено уведомява контролния орган, поставил знака за спиране. 

Чл. 7. (1) Работодателят носи административнонаказателна отговорност, по реда 

на глава деветнадесета от Кодекса на труда, когато премахне поставените специални 

знаци, указващи приложената принудителна административна мярка, и/или позволи 

възстановяване на дейността на определен обект преди да бъдат отстранени нарушени-

ята, посочени в акта за спиране. 

(2)  Работодателят носи административнонаказателна отговорност по реда на ал. 1 и 

когато не е изпълнил задължението си по реда на чл. 6, ал. 2. 

 

Преходни и заключителни разпоредби 

 

§ 1. Тази наредба се издава на основание чл. 404, ал. 2 от Кодекса на труда. 

§ 2. Изпълнението и контролът по наредбата се възлагат на Изпълнителна аген-

ция „Главна инспекция по труда". 

§ 3. Наредбата влиза в сила един месец след обнародването й в "Държавен вест-

ник".  
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Приложение № 1 към чл. 2, ал. 1, т. 1     -    Самозалепващ стикер 

 

 
 

 

Приложение № 2 към чл. 2, ал. 1, т. 2       -     Предупредителна лента 

 

 
 

* * * 

 

 

ПРАВИЛНИК за прилагане на Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност 
 
(обн., ДВ, бр. 79 от 7 октомври 2016 г.) 

 

 

 

В „Държавен вестник”, брой 79 от 7 октомври 2016 г., е обнародвано ПМС № 255 

от 29 септември 2016 г., с член единствен на което е приет Правилник за прилагане на 

Закона за трудовата миграция и трудовата мобилност, в сила от 30 септември 2016 г., 

с изключение на раздел VІ от глава втора на правилника, който влиза в сила от 1 януари 

2017 г. 

Правилникът е приет на основание чл. 4, ал. 5, чл. 7, ал. 10, чл. 9, ал. 2, чл. 12, ал. 

2, чл. 20, ал. 2, чл. 22 и 39, чл. 40, ал. 4, чл. 44, ал. 3 и чл. 64, ал. 3 от Закона за трудовата 

миграция и трудовата мобилност (обн., ДВ, бр. 33 от 26 април 2016 г., в сила от 

21.05.2016 г.). С него се урежда прилагането на Закона за трудовата миграция и трудо-

вата мобилност (ЗТМТМ) по отношение на: 

1. условията и реда за предоставяне, продължаване, отказ и отменяне на писме-

ното решение на изпълнителния директор на Агенцията по заетостта за достъп до паза-

ра на труда на работници - граждани на трети държави, включително условията за про-

веждане на проучването по чл. 7, ал. 1, т. 1 ЗТМТМ, във връзка с издаване от Минис-

терството на вътрешните работи на: 

а) Единно разрешение за пребиваване и работа; 

б) разрешение за пребиваване и работа тип "Синя карта на Европейския съюз"; 

в) разрешение за сезонен работник; 

г) разрешение за лице, преместено при вътрешнокорпоративен трансфер; 

2. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения 

за работа на работници - граждани на трети държави, в Република България; 
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3. условията и реда за издаване, продължаване, отказ и отнемане на разрешения 

за извършване на дейност на свободна практика на работници - граждани на трети дър-

жави, в Република България; 

4. условията и реда за регистрация на заетост без разрешение за работа; 

5. реда за деклариране на заетост без разрешения за работа; 

6. структурата, функциите и организацията на дейността на Националния съвет 

по трудова миграция и трудова мобилност; 

7. условията и реда за определянето на служителите на Министерството на труда 

и социалната политика (МТСП), които да се командироват дългосрочно в службите по 

трудови и социални въпроси. 

С § 1 от преходните и заключителни разпоредби на ПМС № 255 от 29 септември 

2016 г. е отменена Наредбата за условията и реда за издаване, отказ и отнемане на раз-

решения за работа на чужденци в Република България, приета с ПМС № 77 от 2002 г. 

(обн., ДВ, бр. 39 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 118 от 2002 г., бр. 53 от 2003 г., бр. 92 от 

2004 г., бр. 56 от 2007 г., бр. 50 и 60 от 2011 г., бр. 110 от 2013 г. и бр. 80 от 2015 г.). 

С постановлението са направени необходимите изменения и допълнения в 

Правилника за прилагане на Закона за чужденците в Република България, приет с ПМС 

№ 179 от 2011 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2011 г.; изм. и доп., бр. 41, 62 и 110 от 2013 г., бр. 

60 и 61 от 2014 г. и бр. 40 и 57 от 2015 г.). 

 

* * * 

 

 

НАРЕДБА № 8 от 3 ноември 2016 г. за профилак-

тичните прегледи и диспансеризацията 
 
(ДВ, бр. 92 от 22 ноември и бр.93 от 23 ноември 2016 г.) 

 

 

В „Държавен вестник”, брой 92 и 93 от 2016 г., е обнародвана Наредба № 8 от 3 

ноември 2016 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията, в сила от 1 януа-

ри 2017 г. 
Наредбата е издадена от Министерството на на здравеопазването на основание 

чл. 30, ал. 3, чл. 123, ал. 2 и чл. 127, ал. 2, т. 5 от Закона за здравето и отменя Наредба 

№ 39 от 2004 г. за профилактичните прегледи и диспансеризацията (обн., ДВ, бр. 106 

от 2004 г.; изм. и доп., бр. 102 от 2005 г., бр. 4 и 60 от 2009 г., бр. 101 от 2010 г., бр. 58 и 

97 от 2011 г., бр. 100 от 2012 г.; изм. с Определение № 3731 от 2013 г. на ВАС - бр. 32 

от 2013 г.; изм. и доп., бр. 33 и 111 от 2013 г., изм. с Решение № 10580 от 2013 г. на 

ВАС - бр. 12 от 2014 г.; доп., бр. 95 от 2014 г.; изм. и доп., бр. 2 от 2016 г.). 

С наредбата се определят условията, редът и финансирането за извършване на 

профилактичните прегледи и диспансеризацията, както и списъкът на заболяванията, 

при които се извършва диспансеризация. 

Профилактичните прегледи и изследвания са насочени към ранно откриване 

на заболявания. Те се извършват от лекар в лечебни заведения за извънболнична меди-

цинска и дентална помощ. 

Диспансеризацията се провежда от лекар в лечебни заведения за извънболнич-

на помощ, в лечебни заведения за болнична помощ, в комплексни онкологични центро-

ве, в центрове за психично здраве и в центрове за кожно-венерически заболявания. Ед-
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но лице не може да бъде диспансеризирано за едно и също заболяване в повече от едно 

лечебно заведение и/или от повече от един лекар за един и същ период от време. 

Диспансеризация на злокачествени заболявания се провежда само в лечебни 

заведения за болнична помощ и в комплексни онкологични центрове. 

Включването на пациент с психично заболяване на диспансерно наблюдение 

се извършва от специалист по психиатрия от специализираната извънболнична меди-

цинска помощ, който определя и периода на диспансерното наблюдение на пациента. 

Необходимостта от продължаване на диспансерното наблюдение на пациента задължи-

телно се преценява в края на всяка година от определения период. 

Диспансеризация на пациенти с кожно-венерически заболявания се провежда 

в лечебни заведения за болнична помощ и в центрове за кожно-венерически заболява-

ния. 

Профилактичните прегледи и изследвания и диспансеризацията се извър-

шват в съответствие с медицинските стандарти и правилата за добра медицинска 

практика. Продължителността на профилактичния преглед и прегледа при диспансе-

ризация се определя от медицинския специалист в зависимост от обема и обхвата на 

необходимите медицински дейности, включително извършването на последваща оцен-

ка на резултатите от назначени изследвания и консултации. 

 

Същност на диспансеризацията 

Диспансеризацията е доброволна и се провежда със съгласието на пациента 

с изключение на случаите, в които същата е част от постановено от съда задължи-

телно лечение по реда на чл. 155 и сл. от Закона за здравето или принудително лечение 

по реда на чл. 427 и сл. от Наказателно-процесуалния кодекс. 

Съгласно чл. 4, ал. 2 от наредбата общопрактикуващият (личният) лекар, съот-

ветно лекар по дентална медицина, установил заболяване, при което пациентът подле-

жи на диспансеризация, е длъжен да му предостави подробна устна информация за 

вида и тежестта на заболяването, възможните усложнения, начина на наблюдение 

и лечение и възможните рискове от отказа от диспансерно наблюдение. 

След предоставяне на тази информация лекарят е длъжен да включи пациента на 

диспансерно наблюдение, освен в случаите на изричен отказ на пациента за това. 

Пациентът документира в амбулаторния лист отказа си от диспансерното наблюдение, 

като декларира, че му е предоставена информацията по чл. 4, ал. 2 и му е предложено 

диспансерно наблюдение, което той отказва. В случаите по чл. 4, ал. 2, когато предвид 

заболяването пациентът подлежи на диспансеризация от друг медицински специалист, 

общопрактикуващият лекар, съответно лекар по дентална медицина, насочва пациента 

за диспансерно наблюдение от съответния специалист, като издава медицинско направ-

ление за това.  

Медицинският специалист, към който се обърне пациентът в този случай, е длъ-

жен да го диспансеризира освен при изричен отказ на пациента, документиран пред 

този медицински специалист. Екземпляр от амбулаторния лист, съдържащ отказа на 

пациента, се предава на пациента, който го предоставя на общопрактикуващия лекар, 

съответно лекаря по дентална медицина, освен в случаите, когато информацията от 

първичната медицинска документация бъде предоставена по електронен път след елек-

тронно автентификиране от страна на пациента. 

 

Провеждане на профилактични прегледи 
Съгласно чл. 8 от наредбата лицата над 18 години подлежат на профилактич-

ни прегледи и изследвания, определени по вид и периодичност в приложение № 2. 
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Тези профилактични прегледи се извършват от общопрактикуващия лекар, съответно 

лекар по дентална медицина, на лицето. С цел профилактика на социално значими и 

приоритетни за страната заболявания при лицата над 18 години общопрактикуващият 

лекар формира групи от лица с рискови фактори за развитие на заболяване съгласно 

приложение № 3. За формиране на тези групи лекарят попълва карта за оценка на рис-

кови фактори за развитие на заболяване съгласно приложение № 4. 

Общопрактикуващият лекар на лицата над 18 години, включени в групите от 

лица с рискови фактори, осъществява по отношение на тях профилактични дейности, 

определени в приложение № 5. 

Съгласно чл. 12 от наредбата общопрактикуващите лекари осъществяват и дей-

ности по профилактика на: 

1. безплодието; 

2. предаваните по полов път болести и СПИН; 

3. злокачествени заболявания на репродуктивната система; 

4. психичните разстройства. 

Тези дейности се осъществяват в рамките на пакета от здравни дейности, гаран-

тиран от бюджета на НЗОК, или по национални програми и проекти. 

Общопрактикуващите лекари, съответно лекари по дентална медицина, в лечеб-

ното заведение за първична извънболнична медицинска помощ, както и другите меди-

цински специалисти, са длъжни да предоставят по разбираем начин информация на 

пациента относно вида и периодичността на профилактичните прегледи и изследвания. 

Лицата, по отношение на които по време на профилактичния преглед са устано-

вени отклонения в здравословното състояние, в т. ч. лицата, включени в групите от ли-

ца с рискови фактори, по преценка на лекаря, извършил профилактичния преглед, 

се насочват за консултации, изследвания и получаване на специализирана меди-

цинска или дентална помощ с медицинско направление, издадено от него. 

 

Скрининг 
Съгласно чл. 6 от наредбата лечебните заведения могат да осъществяват 

скрининг като метод за профилактика на заболяванията. Скринингът е профилак-

тичен метод за установяване разпространението на определен признак, симптом или 

заболяване сред групи от здравото население. 

Скрининг може да бъде осъществен, в случай че са изпълнени следните 

изисквания: 

1. скринираното заболяване представлява значим обществен и здравен проблем; 

2. съществуват утвърдени средства и методи за диагностика и лечение по отно-

шение на признака/симптома/заболяването, обект на скрининга; 

3. заболяването може да бъде открито в клинично неизявен (латентно протичащ) 

или ранен стадий; 

4. съществува установен механизъм за по-нататъшно диагностично уточняване и 

ефективно лечение на изследваните лица; 

5. използваните скринингови методи, тестове и/или изследвания са лесно при-

ложими и безопасни за населението; 

6. провеждането на скрининга е икономически ефективно. 

Всеки скрининг се извършва по определена методика и задължително 

включва: 

1. определяне на целевите групи; 

2. изпълнение и анализиране на скрининговите тестове и/или изследвания; 
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3. предоставяне на препоръки до участниците за последващи прегледи и необхо-

дими медицински услуги и организирането им; 

4. обработване и анализиране на обратна информация. 

Финансирането на скрининга може да бъде осигурявано от следните източ-

ници: 

1. програми и проекти; 

2. държавния бюджет; 

3. бюджета на Националната здравноосигурителна каса; 

4. други. 

Условията за провеждане на скрининга, видовете скрининг, целевите групи и ме-

дицинските параметри по провеждането, както и необходимите специалисти и апаратура 

в лечебните заведения за извънболнична и за болнична помощ се уреждат в пакета от 

здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна 

каса, в наредбите по чл. 6, ал. 1 от Закона за лечебните заведения и чл. 127, ал. 2, т. 5 от 

Закона за здравето и са в съответствие с утвърдените европейски практики. 

Съгласно чл. 17 от наредбата държавата създава и поддържа система за орга-

низиран скрининг на населението. Системата осигурява мониторинг, контрол, 

анализ и отчитане на индикаторите на скрининговата дейност. Системата за орга-

низиран скрининг се състои от Национален скринингов регистър (НСР) и координатори 

по места. 

Във всяка регионална здравна инспекция се назначава координатор на сис-

темата за организиран скрининг на населението. 

Националният скринингов регистър се води от Националния център по общест-

вено здраве и анализи. Регистърът съдържа: 

1. лични данни на скринираните лица (имена, ЕГН, постоянен и настоящ адрес и 

др.); 

2. данни за лечебните заведения, регистрирали се за извършване на конкретен 

скрининг - наименование и регистрационен номер на лечебното заведение; имена, ЕГН 

и УИН код на представляващия; звена и налична апаратура (включително лабораторна) 

на лечебното заведение; имена, ЕГН и УИН код на конкретните специалисти, които ще 

извършват скрининга; електронен (e-mail) адрес за кореспонденция, други средства за 

кореспонденция (телефон и др.); други необходими данни; 

3. резултати от проведените изследвания на явилите се за скрининг лица; 

4. други необходими данни. 

Регистърът задължително предоставя възможност за обособяване на скринирани 

групи и за регистрация на явилите се за преглед и изследване скринирани лица, както и 

създава и води електронно досие на всеки член на скринирана група. Регистърът работи 

с актуални данни от регистрите на населението. 

Конкретната методика, по която се извършва скринингът, се регистрира в НСР и 

се обявява публично на неговата официална интернет страница. Скрининговите изслед-

вания се осъществяват от лекари с необходимата специалност и квалификация, които 

отговарят на изискванията, обявени в НСР. Лечебните заведения изразяват своето же-

лание да участват в скрининга чрез регистрация в официалната интернет страница на 

НСР. Скринингът се провежда при спазване на съответната програма/проект и на зада-

дените финансови параметри. 

Лечебните заведения представят в НСР подробен отчет за резултатите от скри-

нинга, извършените мероприятия, предвидени в програмата/проекта, и разходваните 

средства в двумесечен срок от приключване на скрининга. 
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Медицинска документация и информация 
Съгласно чл. 25 от наредбата лекарите и лекарите по дентална медицина пре-

доставят на пациента подробна устна информация за резултатите от проведените 

профилактични и диспансерни прегледи и изследвания и отразяват данните от 

тях в утвърдената медицинска документация. Пациентът потвърждава чрез елект-

ронно автентификиране извършените медицински дейности, назначени изследвания и 

терапия, а при невъзможност - с електронен подпис или с подпис или друг инициализи-

ращ знак върху документа. 

Пациентът получава достъп до данните от проведените профилактични и дис-

пансерни прегледи в своето здравно досие. При поискване от пациента медицински-

те специалисти му предоставят екземпляр от медицинската документация за все-

ки извършен преглед. 

Екземпляр от медицинската документация за извършените специализирани 

прегледи, изследвания и други дейности се предава на пациента, който я предос-

тавя на общопрактикуващия лекар, съответно лекар по дентална медицина, освен 

в случаите, когато информацията от първичната медицинска документация бъде 

предоставена по електронен път след електронно автентификиране от страна на 

пациента. При смяна на лечебното заведение или лекаря, който извършва профилак-

тичните прегледи и/или диспансеризацията, пациентът предоставя съгласие за достъп 

на новоизбраното лечебно заведение/новоизбрания лекар до данните от проведените 

профилактични и диспансерни прегледи, включително в своето здравно досие чрез 

електронно автентификиране. При невъзможност за това новоизбраният лекар изисква 

от пациента копие от медицинската документация за извършените диспансерни прегле-

ди и изследвания. 

Лечебните заведения, осъществяващи профилактични прегледи и/или диспансери-

зация, предоставят в съответната регионална здравна инспекция информация за извърше-

ните профилактични и диспансерни прегледи в годишните статистически отчети.  

Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, 

отчитат извършените профилактични и диспансерни прегледи, като представят информа-

ция от първичната медицинска документация на електронен носител в районната здравно-

осигурителна каса.  

Съдържанието и формата на предоставяната информация се определя от Национал-

ната здравноосигурителна каса. 

 

Лечебните заведения съхраняват медицинската документация за извърше-

ните от тях прегледи и изследвания три години след извършването им. След изти-

чане на този срок документацията: 

1. на хартиен носител - се предоставя на пациента, а при отказ или невъзможност 

от него да я приеме - подлежи на унищожаване; 

2. на електронен носител - подлежи на архивиране и се съхранява в лечебното 

заведение една година след приключване на наблюдението на пациента. 

 

Съгласно § 1 от заключителните разпоредби на наредбата контролът по про-

веждането на профилактичните прегледи и диспансеризацията се осъществява от 

регионалните здравни инспекции, районните здравноосигурителни каси и Изпъл-

нителната агенция "Медицински одит". 

 

* * * 
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НАРЕДБА № 5 от 3 юни 2016 . за предучилищното 

образование 

(обн., ДВ, бр. 46 от 17 юни 2016 г.) 

 

 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ В  

ПРЕДУЧИЛИЩНОТО ОБРАЗОВАНИЕ 

 

В „Държавен вестник”, брой 46 от 17 юни 2016 г., е обнародвана Наредба № 5 от 

3 юни 2016 г. за предучилищното образование,  в сила от 1 август 2016 г. 

 

Наредбата е издадена от Министерството на образованието и науката на основа-

ние чл. 22, ал. 4 във връзка с чл. 22, ал. 2, т. 1 от Закона за предучилищното и училищ-

ното образование. С нея се отменя Наредба № 4 от 2000 г. за предучилищно възпитание 

и подготовка (обн., ДВ, бр. 80 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 70 от 2005 г.). 

В срок до 15 септември 2016 г. детската градина или училището е длъжно да ак-

туализира и приеме своята стратегия в съответствие с изискванията на чл. 29, ал. 1 от 

наредбата. 

 

С Наредба № 5 от 3 юни 2016 г. за предучилищното образование се определя 

държавният образователен стандарт за предучилищното образование, както и: 

1. организацията на дейностите в предучилищното образование; 

2. изискванията към прилагането на програмна система; 

3. механизмът за взаимодействие между участниците в процеса на предучилищ-

ното образование. 

Държавният образователен стандарт е съвкупност от изисквания за резултатите 

от обучението и определя: 

1. образователните направления, по които се осъществява предучилищно обра-

зование; 

2. целите и съдържанието на отделните образователни направления; 

3. изискванията за резултатите от обучението по всяко образователно направле-

ние в отделните възрастови групи. 

 

Предучилищното образование се осъществява от детските градини, а задължи-

телното предучилищно образование - и от училищата, които могат да осигурят условия 

за това, при условията и по реда на този стандарт и на държавния образователен стан-

дарт за физическата среда и информационното и библиотечното осигуряване на детски-

те градини, училищата и центровете за подкрепа за личностно развитие. 

Разпоредбите на тази наредба се прилагат съответно от училищата, които осъ-

ществяват задължително предучилищно образование, както и от специалните училища, 

които осъществяват предучилищното образование за деца със сензорни увреждания. 

Предучилищното образование се осъществява при осигурена среда за учене чрез 

игра, съобразена с възрастовите особености и гарантираща цялостното развитие на де-

тето, както и възможности за опазване на физическото и психическото му здраве. 
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Продължителност на предучилищното образование 

 

Децата може да постъпят за предучилищно образование не по-рано от учебната 

година, която започва в годината на навършване на тригодишна възраст. За предучи-

лищно образование по преценка на родителя и/или при липса на яслена група в съот-

ветното населено място, както и при наличие на свободни места в детската градини 

може да постъпят и деца, навършили две години към началото на учебната година на 

постъпването. Предучилищното образование в тези случаи се осъществява при услови-

ята и по реда на тази наредба, като се вземат предвид възрастовите характеристики на 

детето. 

Предучилищното образование е задължително от учебната година, която е с на-

чало в годината на навършване на 5-годишна възраст на детето, като родителите изби-

рат вида на организацията на предучилищното образование. 

Предучилищното образование осигурява възпитание, социализиране, обучение и 

отглеждане на децата до постъпването им в I клас. 

Записването, отписването и преместването в общинските детски градини за все-

ки вид организация се извършват съгласно наредба на общинския съвет, а за държавни-

те детски градини - с акт на съответния финансиращ орган. 

За записването, отписването и преместването на деца за задължително преду-

чилищно образование в държавните училища се прилагат актове, издадени от съответ-

ния финансиращ орган. 

Записването и отписването на децата в частните детски градини и училища се 

извършват при условията и по реда, определени от детската градина и в договора за 

обучение.  

Възрастови групи 

 

Предучилищното образование се организира във възрастови групи, както следва: 

1. първа възрастова група - 3-4-годишни, а в случаите на навършилите две годи-

ни - 2-4 години; 

2. втора възрастова група - 4-5-годишни; 

3. трета подготвителна възрастова група - 5-6-годишни; 

4. четвърта подготвителна възрастова група- 6-7-годишни. 

Продължителността на предучилищното образование във всяка възрастова група 

е една учебна година. Задължителното предучилищно образование се осъществява в 

трета и четвърта подготвителна възрастова група. 

 

Съдържание на предучилищното образование 
 

Предучилищното образование полага основите за учене през целия живот, като 

осигурява физическото, познавателното, езиковото, духовно-нравственото, социалното, 

емоционалното и творческото развитие на децата, вземайки предвид значението на иг-

рата в процеса на педагогическото взаимодействие. 

Предучилищното образование създава условия за: 

1. цялостно развитие на детската личност; 

2. придобиване на съвкупност от компетентности - знания, умения и отноше-

ния, необходими за успешното преминаване на детето към училищното образование. 

Компетентностите са дефинирани като очаквани резултати от възпитанието, 

обучението и социализацията на децата за всяка възрастова група по образователни 

направления: 
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1. Български език и литература ( приложение № 1); 

2. Математика (приложение № 2); 

3. Околен свят (приложение № 3); 

4. Изобразително изкуство (приложение № 4); 

5. Музика (приложение № 5); 

6. Конструиране и технологии (приложение № 6); 

7. Физическа култура (приложение № 7). 

І. Обемът на съдържанието по образователното направление „Околен свят” 

включва конкретни представи и умения за околния свят, систематизирани в четири 

образователни ядра:  

- Самоутвърждаване и общуване с околните,  

- Социална и здравословна среда,  

- Светът на природата и неговото опазване и  

- Културни и национални ценности. 

ІІ. Очаквани резултати. 

Образова-

телно ядро 
Първа група Втора група Трета група Четвърта група 

- 

Социална 

и здраво-

словна 

среда  
 

Знае прави-

лата за пъту-

ване в авто-

мобил, като 

използва дет-

ско столче 

Показва познаване на 

правилата на преси-

чане на улица 

Показва познава-

не на правила за 

движение по ули-

цата, по коридора, 

на ескалатора 

Разбира и демонстрира 

необходимото различно 

поведение и спазване на 

правила, когато е на 

улицата, в заведението 

за хранене, на мястото за 

отдих, на мястото за 

развлечение 

Познава сред-

ства за хигие-

на и начини 

на използва-

нето им 

Назовава и спазва 

елементарни хигиен-

ни правила и здра-

вословен режим през 

деня 

Познава правила 

за собствена за-

щита на здравето 

и за здравословно 

хранене 

Сравнява състояние на 

здраве и на болест  

Познава про-

фесии, свър-

зани с грижи-

те за децата в 

детската гра-

дина 

Има представа за 

професиите на своите 

родители и това, че 

работят, за да са по-

лезни и да се грижат 

за семействата си 

Има представа за 

професии от близ-

кото му обкръже-

ние - образование, 

медицина, услуги 

и др.  

Разпознава професии от 

различни области и тях-

ното значение за живота 

на хората – строителст-

во, сигурност, обществен 

транспорт и др. 

 

 

ІІІ. Насоки за учителя и педагога. 

В образователното направление се систематизират цели, образователно съдър-

жание и очаквани постижения, конкретизирани чрез образователните ядра. ... 

Това е рамката, в която учители и педагози (а и всички ние) следва да при-

ложат своите знания и умения, за да формират в малките български европейски 

граждани така необходимата на тях и на обществото „КУЛТУРА ЗА БЕЗОПАС-

НОСТ И ЗДРАВЕ”. 

 

* * * 
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ЗАПОВЕД № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. 

за определяне на Коефициента на трудов травматизъм 

по икономически дейности за прилагане през 2017 г. 

 

(обн., ДВ, бр. 86 от 1 ноември 2016 г.) 

 

 

В неофициалния раздел на „Държавен вестник”, брой 86 от 1 ноември 2016 г., е об-

народвана Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 2016 г. на министъра на труда и социална-

та политика за определяне на Коефициента на трудов травматизъм по икономически дей-

ности за прилагане през 2017 г. 

 

ЗАПОВЕД № РД-01-681  

от 12 октомври 2016 г. 

 

На основание чл. 276, ал. 1 от Кодекса на труда във връзка с параграф единствен 

от заключителната разпоредба на Постановление № 24 от 6 февруари 2006 г. на Минис-

терския съвет за приемане на Наредба за задължително застраховане на работниците и 

служителите за риска „трудова злополука“ (обн., ДВ, бр. 15 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 

68 от 2006 г.; изм., бр. 46 от 2007 г. и бр. 5 от 2010 г.) определям коефициент на трудов 

травматизъм по икономически дейности за прилагане през 2017 г. съгласно приложени-

ето, съставляващо неразделна част от тази заповед. 

Министър: З. Русинова 

 

Коефициент на трудов травматизъм 

по икономически дейности за прилагане през 2017 г. 

 

№ Икономическа дейност 

Код по 

КИД-

2008 

Коефициент на 

трудов трав-

матизъм (Ктт) 

1. Добив на метални руди 07 7,41 

2. Производство на основни метали 24 3,34 

3. Добив на въглища 05 2,84 

4. Производство на химични продукти 20 2,64 

5. Добив на неметални материали и суровини 08 1,80 

6. Ремонт и инсталиране на машини и оборудване 33 1,78 

7. Строителство на съоръжения 42 1,75 

8. Производство на дървен материал и изделия от дър-

вен материал и корк, без мебели; производство на 

изделия от слама и материали за плетене 

16 1,57 

9. Сухопътен транспорт 49 1,55 

10. Събиране и обезвреждане на отпадъци; рециклиране 

на материали 
38 1,52 

11. Даване под наем и оперативен лизинг 77 1,50 

12. Горско стопанство 02 1,47 
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13. Воден транспорт 50 1,38 

14. Пощенски и куриерски дейности 53 1,36 

15. Специализирани строителни дейности 43 1,35 

16. Складиране на товари и спомагателни дейности в 

транспорта 
52 1,26 

17. Строителство на сгради 41 1,24 

18. Производство и разпределение на електрическа и 

топлинна енергия и на газообразни горива 
35 1,22 

19. Производство на метални изделия, без машини и 

оборудване 
25 1,16 

20. Производство на мебели 31 1,13 

21. Артистична и творческа дейност 90 1,12 

22. Производство на хартия, картон и изделия от хартия 

и картон 
17 1,08 

23. Производство на напитки 11 1,07 

24. Производство на машини и оборудване, с общо и 

специално предназначение 
28 1,01 

25. Производство на превозни средства, без автомобили 30 0,98 

26. Събиране, пречистване и доставяне на води 36 0,98 

27. Производство на тютюневи изделия 12 0,97 

28. Производство на изделия от други неметални мине-

рални суровини 
23 0,93 

29. Производство на изделия от каучук и пластмаси 22 0,92 

30. Радио- и телевизионна дейност 60 0,89 

31. Производство на електрически съоръжения 27 0,87 

32. Производство на текстил и изделия от текстил, без 

облекло 
13 0,80 

33. Събиране, отвеждане и пречистване на отпадъчни 

води 
37 0,79 

34. Спортни и други дейности, свързани с развлечения и 

отдих 
93 0,77 

35. Далекосъобщения 61 0,77 

36. Производство, некласифицирано другаде 32 0,73 

37. Производство на кокс и рафинирани нефтопродукти 19 0,72 

38. Растениевъдство, животновъдство и лов; спомага-

телни дейности 
01 0,71 

 

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,67 

 

* * * 
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„КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА“ 
 

Становище на Икономическия и социален съвет 

 

Какво е Икономическият и социален съвет (ИСС)? 

 

Това е “Гражданският парламент” на България. Той обединява различни органи-

зации на гражданското общество у нас с общи интереси. 

Основната цел в дейността му е да осигури възможност различните представи-

тели на организираното гражданско общество свободно да изразяват гледните си точки, 

като същевременно се постигне единно мнение по въпроси от общи интереси. Съветът 

изразява и защитава интересите на гражданското общество в диалога с изпълнителната 

и законодателната власт. Мисията му е да гарантира връзката между обществото и 

държавното управление.  

 

ИСС е “консултативен орган, изразяващ волята на структурите на граж-

данското общество по икономическото и социалното развитие”.  Така приетият от 

Народното събрание през 2001 г. Закон за Икономическия и социален съвет регламен-

тира неговия статут.  

ИСС се утвърди като постоянна институционална форма за консултации, диалог 

и информация на гражданското общество. Той изразява и защитава интересите на 

гражданското общество, като представя съгласуваните позиции и предложения на 

членовете на ИСС пред изпълнителната и законодателната власт. За целта съветът 

приема становища, резолюции и анализи и организира публични консултации по зна-

чими обществени проблеми - икономически, социални, образователни, демографски, 

здравни и др. 

 

КОРПОРАТИВНАТА СОЦИАЛНА ОТГОВОРНОСТ – 

ДОСТИЖЕНИЯ И ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА 

 

Становище на ИКОНОМИЧЕСКИЯ И СОЦИАЛЕН СЪВЕТ - 

“ГРАЖДАНСКИЯТ ПАРЛАМЕНТ” НА БЪЛГАРИЯ 

 

На разширено съвместно заседание, проведено на 29.10.2015 г., Комисията по со-

циална политика и Комисията по труд доходи, жизнено равнище и индустриални отно-

шения приеха проекта на становище. На заседанието бяха поканени представители на 

институции и организации, работещи в областта на корпоративната социална отговор-

ност, от които присъстваха представители на: Министерство на труда и социалната поли-

тика, Национална комисия по корпоративно управление, Асоциация на директорите за 

връзки с инвеститорите в България, Българска мрежа на Глобалния договор на ООН, 

Българска фондова борса - София АД, Университета за национално и световно стопанст-

во, Института за икономически изследвания към БАН, Клуб Икономика 2000, Национал-

на инициатива „Социална солидарност“. 

На Пленарна сесия от 27.11.2015 г. Икономическият и социален съвет прие 

настоящото становище. 

 

(продължение от миналия брой) 
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5. ФАКТОРИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА КСО В БЪЛГАРИЯ 

 

5.1. Прилагането на КСО практики е доброволно действие от страна на компа-

ниите. Нормалната стопанска логика предполага рационални причини (предимства), 

които фирмите ясно да разбират и да желаят да реализират, което да ги мотивира към 

избора на социално отговорно поведение. Интегрирането на концепцията за КСО в 

корпоративната стратегия и прилагането на принципите на КСО в практичес-

ката им дейност, предлага множество предимства за компаниите. 
5.2. В предходния анализ на ИСС от 2009 г., бяха посочени основните поло-

жителни ефекти, произтичащи от социално отговорното поведение - повишаване на 

производителността на труда и качеството на продукцията, положително въздействие 

върху имиджа и репутацията на фирмата, по-лесен достъп до капитали, подобряване на 

отношенията с държавните институции и органи на национално и местно равнище и с 

целевите аудитории. 

5.3. Разразилата се световна финансова и икономическа криза промени чувстви-

телно моделите за правене на бизнес в световен мащаб, като изведе на преден план не-

парични фактори на конкурентоспособността като положителен имидж, дове-

рие, почтеност, прозрачност. В тази светлина, се добавят нови фактори, които са от 

дори още по-голямо значение за оцеляването и за просперитета на компаниите. 

5.4. Негативните демографски тенденции в България, активната емиграция на 

добре образовани и квалифицирани кадри, насърчена допълнително от свободното 

движение в рамките на ЕС, изведоха на преден план социално отговорното поведение 

като възможност за привличане и задържане на квалифицирани човешки ресурси. 

Днес все по-валидна е максимата, че не фирмата избира кадрите, а кадрите избират за 

кого да работят. Прилагането на КСО, спазването на бизнес етиката, води до утвържда-

ване на фирмена култура, носи положителен имидж на фирмата и спомага за мотивира-

не, формиране на лоялност и задържане на ценните човешки ресурси. 

5.5. Специфичен фактор, насърчаващ прилагането на КСО практики от българс-

ките компании, е и развитието и усъвършенстването на националния дву- и тристранен 

диалог. През последните години, социалните партньори, работейки съвместно и в дух 

на конструктивно сътрудничество, постигнаха съгласие за редица инициативи и мерки, 

които да бъдат доброволно приложени, включително посредством действия на компа-

ниите в областта на КСО. 

5.6. Поради все още сериозните икономически дисбаланси в регионален ма-

щаб в страната ни, успешните компании в по-малките градове и населени места са 

натоварени със сериозни очаквания от местните общности и в отговор реализират раз-

лични инициативи, които подобряват качеството на живот в общността - помощ при 

изграждане на инфраструктура, подпомагане на съществуващи и дори създаване на но-

ви учебни заведения, екологични инициативи, подкрепа за хора със специални потреб-

ности и за хора в неравностойно положение и други. Прилагането на КСО практики 

съдейства както за подобряване на различни аспекти от състоянието на конкретна мес-

тна общност, с оглед на нейните специфични нужди, така и за нейното цялостно устой-

чиво развитие. 

5.7. Друг положителен фактор за развитието на корпоративната социална отго-

ворност е и вече нарасналата убеденост както в научните среди, така и сред предприе-

мачите, че „корпоративната социална отговорност, създавайки стойност за клю-

човите за компанията заинтересова-ни лица, дава възможност за цялостна ин-

теграция между икономическите цели на компаниите и техните социални отго-
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ворности. Нейното интегриране в стратегиите за развитие на компаниите и 

тяхното изпълнение чрез подходящ управленски инструментариум би могло да 

съдейства за увеличаване стойността на компаниите и за реализиране на конку-

рентни предимства, допринасяйки по този начин за дългосрочното им устойчиво 

развитие.“  

5.8. Провеждането на политика за корпоративна социална отговорност в сферата на 

опазването на околната среда, може да доведе до осезателно спестяване на разходи, при 

правенето на бизнеса по от-говорен и ефективен начин. Основни акценти се поставят 

върху следене-то и откриването на нови начини за оптимизиране на разходите на енергия, 

енергийната ефективност и консумацията на вода, посредством изготвянето на така наре-

чените „зелен отчети“ (Green Accounts).  Ако тази дейност не се извършва формално, съб-

раната и систематично анализирана информация неминуемо ще доведе до оптимизиране 

на потреблението на енергия и вода, а оттам и до намаляване на разходите. 

5.9. Прилагането на политика на корпоративна социална отговорност, респек-

тивно докладването на нефинансова информация, е форма на управление на риска. 

При добросъвестно използване на наличните инструменти за докладване на нефинан-

сова информация, по време на самия процес на изготвяне на отчетите се откриват рис-

кове, които до този момент са оставали в страни от вниманието на мениджърите. Фоку-

сът е върху анализиране на социалните отношения, на устойчивостта на развитието и 

върху околната среда. 

5.10.Практикуването на КСО безспорно подпомага привличането на инвести-

тори, като създава доверие у тях, на основа на формиране и утвърждаване на имидж 

на устойчивост, отговорност, прозрачност и почтеност на фирмите, които следват со-

циално отговорно поведение. 

5.11.Допълнителен фактор за страна като България, с малък национален пазар и 

реален сектор, силно зависим от експортните пазари, е възможността за привличане 

на потенциални бизнес партньори и създаване на стратегически партньорства, на 

основа на формирането и утвърждаването на положителен имидж и репутация в общес-

твото, в следствие прилагането на КСО. 

5.12.Привличането и задържането на потребители във все по-висока степен 

зависи от прилагането на концепциите за устойчиво развитие и за устойчиво потребле-

ние, когато очакванията на потребителите им и техните бизнес партньори са свързани с 

отговорно бизнес поведение. 

5.13.Определени типове компании са в позицията да бъдат флагмани на прила-

гането на КСО, като мотивират за това и своите контрагенти и партньори. 

5.13.1.  Публичните дружества, поради своя статут и факта, че работят в усло-

вия на прозрачност и при формиране и утвърждаване на доверие сред своите заинтере-

совани страни важна част от които са акционерите, са основен двигател на прилагането 

на КСО в България. Те имат необходимата култура за формиране на разбиране за пол-

зите от прилагане на добрите практики на корпоративната социална отговорност. Те 

имат и най-сериозни мотиви за даване на доброволен принцип на достъп на обществе-

ността до нефинансова информация. 

5.13.2.  Мултинационалните компании, поради мащабите на своята дейност, 

обикновено имат сериозен опит в следването на социално отговорно поведение. Те 

действат също като мотиватор на прилагането на КСО, като разпростират и насърчават 

добри практики в това направление по своята верига за доставки. Това включва не само 

поставяне на изисквания и проверка на тяхното спазване, но и създаване на дългосроч-

ни програми за изграждане на капацитет на своите доставчици в областите, касаещи 

корпоративната социална отговорност. 
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5.13.3.  Доставчиците на услуги от общ интерес, фирмите с господстващо 

пазарно положение и фирмите с държавно и общинско участие също са предразпо-

ложени по-силно към въвеждането на КСО в своята дейност, поради естеството на сво-

ите бизнес модели и факта, че са натоварени с повече обществени очаквания, като чес-

то са и във фокуса на общественото, а често - и на политическото внимание. 

5.13.4.  Малките и средни предприятия, които съставляват основата за българ-

ската икономика, имат за цел да осигурят своя устойчив растеж, чрез пряко включване 

по веригата за добавена стойност на големи фирми, включително мултинацио-

нални. Това включване стимулира тяхното развитие и като пазар, и като фирмена кул-

тура. За МСП партньорството с мултинационалните компании е необходимо, за да по-

лучат нужните знания, мотивация и капацитет да се включат в социални проекти или да 

приложат добри практики в областта на фирменото управление, опазването на околната 

среда, развитието на човешките ресурси или антикорупционните практики. 

5.13.5.  Като илюстрация на връзката между типа на компанията и активността 

по отношение на прилагане на КСО, можем да приведем разпределението на българс-

ките кандидатури за Европейските КСО отличия“ за 2013 г. - МНК - 45 %, големи 

предприятия - 24 %, МСП - 24 % и микро- предприятия - 7 % . 

5.14.  Традиционно, въвеждането на КСО в практиката се свързва с действия в 

няколко направления: осигуряване на справедлива възвращаемост на собственици-

те/акционерите, осигуряване на честно заплащане, на здравословни и безопасни 

условия на труд и на възможности за професионално развитие, без дискриминация 

на работниците и служителите, предлагане на качествени и безопасни продукти 

и услуги на справедлива цена на потребителите, минимизиране на негативните 

въздействия от дейността върху околната среда и стремеж към устойчиво усвоя-

ване на природните ресурси, прозрачност и диалогичност в отношенията с основ-

ните заинтересовани групи и аудитории, принос към икономическата стабилност 

и устойчивото развитие на населените места в непосредствена близост, прилага-

не на добри практики на корпоративно управление и придържане към най-високи 

стандарти за бизнес етика. 

 

6. ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА ПРЕД ПРИЛАГАНЕТО НА КСО В БЪЛГАРИЯ 

 

6.1. Ядро на инициативите за КСО си остават компаниите от реалния сектор, 

подпомагани и мотивирани в своите усилия от национални и браншови организации на 

работодателите, инвеститорите, неправителствените организации и потребителите. 

Утвърждаването на социално отговорните практики винаги е било и следва да 

остане в рамките на доброволните инициативи. 

6.2.  Усилията на държавните органи, на социалните партньори и на структурите на 

организираното гражданско общество би трябвало да бъдат насочени към предлагане на 

мерки за развиване на подкрепяща среда, в която институции и граждани са способни да 

„възнаградят” компаниите за предоставените от тях под формата на КСО практики реални и 

безспорни за всички обществени ползи. В същото време, обществената култура трябва да се 

развива в посока на нетолериране на доста разпространената в България практика някои 

фирми да представят спазването на закона като форма на КСО, както и практиката компа-

нии, които нарушават законодателството или практикуват непочтени практики да си „купу-

ват индулгенции“ със спорадични, широко рекламирани инициативи в областта на социал-

ната отговорност. 

6.3.  Едно от сериозните полета на прилагане на КСО е активното включване на 

компаниите в борбата за изсветляване на икономиката. Фирмите, практикуващи 
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КСО, по дефиниция са изрядни спрямо закона и работят изцяло на светло. Те биха мог-

ли да изискват от своите контрагенти уверения и доказателства, че тяхната дейност съ-

що е в светлата част на икономиката. Важна роля в това отношение имат съвместните 

действия на социалните партньори, които имат натрупан сериозен опит в борбата със 

сивата икономика, включително посредством обучения и информационно - разяснител-

ни кампании. 

6.4. Интегралният подход към въвеждането на КСО практиките е възприет 

и препоръчан още през 2009 г. в анализ на ИСС, като визията за него се опира на виж-

данията, застъпени в прегледа , из-готвен на срещата на Европейския КСО форум на за-

интересованите страни, състояла се през февруари 2009 г. в Брюксел. Основните аспекти 

на този подход продължават да бъдат актуални и днес, но те са допълнени и от настъпи-

лите нови събития и предизвикателства през изминалите пет години. 

6.5. Вътрешните аудитории и развитието на КСО. Привличането и задържа-

нето на качествени човешки ресурси е все по-важен фактор на конкурентоспособността 

и област, в която фирмите все по-ожесточено се състезават. Именно в това отношение, 

прилагането на КСО към вътрешните аудитории - персонала и неговото непосредствено 

обкръжение, при-добива все по-съществено значение. В същото време, възможностите 

за интервенции и предприемане на системни действия от страна на предприятията на 

индивидуално равнище, е относително ограничено. Именно тук е ролята на социалните 

партньори, които, посредством съвместни действия, биха могли, заедно с държавните 

органи, да формулират и реализират стратегия, насочена към привеждане в равновесие 

на пазара на труда посредством повишаване на привлекателността на професии, клю-

чови за конкурентоспособността на важни сектори от българската икономика, в които 

се наблюдава системен недостиг на квалифицирани кадри. От решаващо значение в 

това отношение е изграждането на положителна представа за качеството на работните 

места в тези професии, както и създаването на статут на „защитени професии“ и „защи-

тени специалности“. 

6.6. Развитието на вътрешната корпоративна социална отговорност може да проме-

ни наличните бизнес-модели, като стимулира производителността на труда, стреме-

жа за професионално развитие, за учене през целия живот и като резултат - да засили 

социалната справедливост и устойчивост, в основата на които стоят достойно заплащане в 

зависимост от резултатите от труда, добри условия на труд и социална защита. 

6.7. Миграцията - натиск или възможност. Днес Европа и България - като ев-

ропейска страна, са изправени пред безпрецедентна криза с бежанската вълна. Обърк-

ването сред политическите и административни елити е безспорно, застъпват се диаметрал-

но противоположни позиции за третирането на бежанците, вариращи от широко отваряне 

на вратите пред тях до издигане на „Велика европейска стена“ срещу тях. Няма единна 

позиция между отделните държави в ЕС, няма единна позиция и вътре в страните - членки. 

Прилагането на принципите на КСО, които предполагат „включване на всички групи ра-

ботници“ и „интегриране на мигрантите“, биха позволили на фирмите с по-гъвкаво и нес-

тандартно мислене да се възползват от този допълнителен източник на човешки ресурси и 

да извлекат предимство от прилагането на тази форма на КСО. 

6.8.  Докладването и публичното огласяване на нефинансова информация - 

доброволно действие. През изминалите години в страните от ЕС се натрупаха значите-

лен обем добри практики в посока на докладването на нефинансова информация . Пред 

българските заинтересовани страни стои въпросът за запазването на доброволния ха-

рактер на това действие и едновременно с това - на убеждаването на компаниите и 

предприятията в неговата целесъобразност. От една страна, не бива да се залита в посо-

ка на нормативно регулиране на докладването на нефинансова информация - самата 
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практика в страните от ЕС е категорично в посока на доброволността. Елементи на за-

дължителност са в процес на прокарване само в три страни (Дания, Франция и Вели-

кобритания), но те се отнасят само за МНОГО големи компании и са свързани най-вече 

с оповестяването на възприетата политика за корпоративна социална отговорност, като 

е възможно дори да няма такава, но това трябва да бъде декларирано и обяснено. Голя-

мо предизвикателство е да се представят по убедителен начин аргументите за ползата 

от рационалното използване от страна на самите компании и предприятия на така наре-

ченото доброволно докладване (разкриване) на информация (disclosures), във формати-

те на различните съществуващи инициативи за докладване - “reporting initiatives”.  

6.9. Разпространение на информация за ползите от социално отговорно по-

ведение и създаване на подкрепяща среда и обществено призна-ние за фирмите, 

които го прилагат. Несъмнен проблем е непознаването от страна на по-голямата част 

от бизнеса на инструменти за оценка на въздействието на бизнеса върху устойчивостта 

и възможностите последните да бъдат използвани в управлението на компаниите, като 

аналитични платформи. Проблемът с информираността е валиден не само за бизнеса - 

той е проблем на цялото общество. За неговото преодоляване са необходими системни, 

целенасочени усилия от страна на социалните партньори, държавата и структурите на 

организираното гражданско общество, сред които особено важна роля имат организа-

циите за защита на потребителите, които са в позиция да формират готовност за поло-

жителна оценка за въвеждането на КСО от страна на потребителите на продуктите или 

услугите на дадена компания. 

6.10. В България е налице комуникационен дефицит по отношение на същ-

ността и практическите проявления на корпоративната социална отговорност, а 

липсата на „информирано обществено разбиране“ по темата за КСО ограничава 

обществените нагласи в посока на по-активна подкрепа (морална, потребителска 

или друга) за компаниите, прилагащи добрите практики на корпоративната соци-

ална отговорност. 

6.11.  Сериозно предизвикателство за България е трудността при прилагането 

на добрите практики на корпоративната социална отговорност в малките и 

средните предприятия, които са основната част от дружествата, регистрирани според 

Търговския закон у нас. В България, значителна част от малките и микро- предприятия-

та са създадени не с идеята да се наложи на пазара определен иновационен продукт или 

бизнес модел, а просто защото собственикът (или собствениците им) не са имали друга 

алтернатива. Подобни търговски дружества по правило са в „режим на оцеляване“. Те 

не търсят добри практики, с които да повишат шанса си да се наложат на пазара - те 

търсят решение, с което да се закрепят на повърхността - от днес за утре. Несъмнено, 

трябва да се отдели много сериозно внимание на възможността да се работи за подтик-

ването на тези малки и микро- предприятия, които са иновационни (поне в някаква сте-

пен), които се стремят да растат, да се налагат на пазара в границите на някаква иден-

тифицирана от мениджмънта им пазарна ниша, колкото и скромна да е тя. 

6.12. Пак в контекста на корпоративната социална отговорност трябва да се раз-

глеждат и насърчаването на сключването на харти, съставянето на етични кодек-

си и кодекси на поведение и тяхното изпълнение, като относително нови инструмен-

ти на сътрудничеството между социалните партньори. 

6.13. Социалният одит все още не е разпознат като доброволен инструмент за 

верификация на дейностите по КСО с цел укрепване на доверието на заинтересованите 

страни. Това може да бъде променено в една следваща национална Стратегия за КСО. 

6.14. За по-доброто познаване на концепцията за КСО трябва по- настоятелно да 

се насърчава използването на най-разнообразни форми - обучения, дискусии, форуми 
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на социалните партньори, при съставяне и изпълнение на проекти и програми. Би 

следвало  всички тези форми да водят до постигането на видими, конкретни ре-

зултати, които да са част от систематичен подход за развитие и разпростране-

ние на КСО сред всички заинтересовани страни, които да си сътрудничат, така че 

знанията и опита да бъдат споделени и да доведат до постоянно разширяване на 

кръга от съмишленици и партньори. Трябва да се използват по интелигентен начин 

фондовете на ЕС за развитие на социалната отговорност във връзка с малките и средни 

предприятия, наблягайки върху проблеми като социалното изключване, бедността и други. 

6.15. Сред българите все още няма достатъчно ясно, или, както казват изс-

ледователите - осведомено разбиране за същността на социалната отговорност 

на компаниите и предприятията, за корпоративната социална отговорност. По 

данни от проведено национално представително проучване на общественото мнение, 

валидно за 2013 г., българите имат относително фрагментарна представа за корпора-

тивната социална отговорност. Повече от половината от анкетираните смятат, че „това 

е отговорността към хората в неравностойно положение и към българските деца. На 

трето място се нарежда отговорността към клиентите на компанията“ . Петнадесет на 

сто от българите към 2013 г., нито са чували, нито са виждали информация за конкрет-

ни дейности, свързани с корпоративната социална отговорност. 

 

7. НЕОБХОДИМИ МЕРКИ ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ПРИЛАГАНЕТО НА КСО В 

БЪЛГАРИЯ 

7.1. Едно основно направление в бъдещата работа за разширяване на обхвата на 

прилагането на добрите практики на корпоративната социална отговорност е разширя-

ването на информираността за тях сред средните, малките и микро- предприя-

тията и пропагандирането на ползите от прилагането им. Посочването на средни-

те, малките и микро- предприятията като „целева група“, която да бъде буквално „във-

лечена“ в практиките на корпоративната социална отговорност, върви ръка за ръка с 

необходимостта борбата с корупцията да бъде превърната в основна добра практика и 

гръбнак на политиката за КСО сред тази категория компании. Предизвикването на 

широко противодействие срещу корупционните практики, създаването на анти-

корупционни мрежи, които реално да се борят срещу различните форми на коруп-

ция в администрацията, а защо не и в неправителствения сектор, трябва да бъде един 

от основните акценти в политиката за корпоративна социална отговорност в близък и 

средносрочен план. 

7.2. Друго направление от ключова важност е вкарването на предприятията, 

представляващи естествени монополи (или части от отчетливи олигополи - нап-

ример мобилните оператори) в руслото на прилагане на добрите практики на кор-

поративната социална отговорност. Тук трябва да се направи съществено разграниче-

ние между искането предприятията, представляващи естествени монополи да бъдат въве-

дени по законодателен път в същия режим на предоставяне на информация, в който са в 

момента публичните дружества и необходимостта същите дружества да бъдат „индокт-

ринирани“ да прилагат практиките на КСО. 

7.3. Препоръчително е предприятията с преобладаващо държавно и общин-

ско участие, както и доставчиците на услуги от общ интерес, да започнат да 

прилагат практиките за разкриване на информация, по начина по който го правят 

публичните компании, които са листвани на фондовата борса. В случай, че дър-

жавните компании и предприятията с монополно положение на пазара започнат да ог-

ласяват информация по модела на публичните компании, тази тяхна практика сама по 

себе си ще се превърне в проява на корпоративна социална отговорност. Тогава позна-



 
 

 
гр. София, ул. „Триадица” 5А                                                                                                      www.nahsw.com 30 

нията на държавната (а може би и на общинската) администрация по проблемите на 

КСО ще имат стойност. 

7.4. Директорите за връзки с инвеститорите са основният комуникационен 

канал в дейността на публичните компании. Те са„инструментът“, който осигурява 

прозрачност в тяхната дейност. Би трябвало техният принос и роля да се популяризират 

по-широко, в това число и от държавно контролираните медии. Компаниите и соци-

алните партньори трябва да работят интензивно за развитието, разширяването 

и задълбочаването на техните ключови компетенции с оглед на особената им ро-

ля при осигуряване на прозрачност на работата на компаниите. 

7.5. Борбата със сивата икономика трябва да бъде продължена в целия спек-

тър от мерки, които са предлагани от социалните партньори до сега. Социално отговор-

ните компании и предприятия несъмнено биха отговорили на „изсветляването“ на ико-

номиката с разширяване на прилагането на добри КСО практики, както и с иновации в 

тази област. Колкото по-малко се толерира нелоялната конкуренция, която ощетява 

отговорните компании, толкова повече тяхната печалба ще създава споделена стойност 

за обществото и за бизнеса. 

7.6. Категорично трябва да се запази доброволния характер на прилаганите по-

литики и добри практики на корпоративна социална отговорност. Всичко, което не е 

доброволно, не е КСО, а е просто нормативно изискване. Би следвало да се запази пър-

воначалният доброволен характер на КСО, с оглед запазване и ясно разграничаване от 

социалната, икономическата и другите, провеждани от държавата политики, които се 

реализират чрез нормативните инструменти и са израз на политическата воля на управ-

ляващата политическа сила. За разлика от тях, КСО представлява доброволен ангажи-

мент на бизнеса да даде своя принос за социалното, икономическото и устойчиво раз-

витие, който дори надхвърля нормативно определените изисквания по отношение на 

условията на труд, трудовите правоотношения, опазване на околната среда и т.н. В този 

доброволен процес си взаимодействат и партнират всички заинтересовани страни, но 

по начин и чрез подходи, по които е налице съгласие и взаимопомощ между всички, а 

не принуда. Едновременно с това, при запознаването на компаниите с принципите на 

КСО, включително и в рамките на комуникационните аспекти на подготвяната нова 

Стратегия за КСО на Република България, обезателно трябва да се постави акцент 

върху въпроса за „придобиване на отговорни печалби“. Основни начала в това раз-

биране са: печалбите трябва да се постигат по отговорен начин; КСО трябва да 

произхожда от самия бизнес и политиката по КСО трябва да бъде в синхрон с яд-

рото на бизнеса на компанията; печалбата трябва да създава споделена стойност 

за обществото и за бизнеса; корпоративната социална отговорност не е филант-

ропия - важно е не колко пари са похарчени, а как са спечелени. 

7.7. С оглед на редица процеси, протичащи пред очите ни в глоба-лен план, 

оказващи силно влияние и върху България като страна с отворена икономика, засил-

ването на аспекта на защита и опазване на човешките права придобива все по-голямо 

значение в рамките на политиките по корпоративна социална отговорност. Тук не 

става дума само за традиционни въпроси като: заплащане, работно време, извънреден 

труд, свобода на сдружаване, свобода на словото, социално осигуряване и здравос-

ловни и безопасни условия на труд. Става дума и за прозрачността на информацията 

за веригите от снабдители и подизпълнители. Въпросът е твърде наболял в глобален 

план и българските компании трябва да бъдат запознати с тази проблематика и да бъ-

дат способни да взимат адекватни мерки, за да не се стига до необходимост от зако-

нодателни инициативи в тази посока. Корпоративната социална отговорност трябва 

да осигурява прозрачност на информацията за веригите от снабдители и подизпълни-
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тели и в аспекта на защитата на човешките права, като целта е да се изкорени нару-

шаването на човешките права в рамките на въпросните вериги. За съжаление, вече е в 

международно обръщение терминът „модерно робство“ и въпросът за прозрачността 

на информацията за веригите от снабдители и подизпълнители ще има все по-

нарастващо значение. Би било много добра практика, компаниите сами да фокуси-

рат стратегиите си за КСО върху тези проблеми, за да не възниква необходи-

мост от законодателни инициативи от типа на приетия в Обединеното кралс-

тво през месец октомври 2013 г. „Modern Slavery Act“  

7.8. Корпоративната социална отговорност е доброволен ангажимент на бизнеса, 

който се простира „над и отвъд неговите законови задължения“, но прокарването на 

политиките за КСО и прилагането на съответните добри практики трябва да бъде подк-

репено морално и в комуникационен план от държавата. Поставянето на фокуса на об-

щественото внимание върху добрите практики за КСО, провеждани от социално отго-

ворни компании, е задължение и на българската държава. В новата Стратегия за корпо-

ративна социална отговорност на Република България трябва да има поставен силен 

комуникационен и популяризаторски акцент, както и да се обърне внимание на факто-

ри, които на пръв поглед имат косвено отношение към КСО. Сред тях трябва да се под-

чертае адекватната политика в областта на образованието, насочена към при-

веждането му в съответствие с търсенето на пазара на труда на кадри с опреде-

лена професионална подготовка. При една адекватна и рационална държавна по-

литика един от несъмнените резултати ще бъде разширяването на социално от-

говорните практики на компаниите в сферата на развитието на човешките ре-

сурси, на осигуряване на стипендии за бъдещи висококвалифицирани специалисти, 

провеждане на стажове в добри корпоративни условия и др. 

7.9. В контекста на неблагоприятните демографски тенденции и с оглед на фак-

та, че по-голямата част от реалния производствен сектор в България е разположен в 

населени места извън столицата и големите градове, е от изключителна важност да се 

насърчават активно КСО практиките, целящи развитието на местните общ-

ности. Това може да се постигне, като се стимулират органите на местна и цен-

трална власт да разработват свои КСО политики и да прилагат практики на 

КСО поведение. Тъй като дейността на държавната администрация е в пряк досег с 

всеки гражданин, посредством своето поведение, всеки служител в администрацията би 

могъл да способства за повишаване на обществената информираност за значението и 

важността на КСО и за формиране на по-добра потребителска култура. 

7.10.  В същото време, една сериозна мярка за насърчаване на въвеждането на 

КСО практики в дейността на българските компании, е намаляването на админист-

ративните прегради пред бизнеса. Това е хоризонтална мярка, чиито ефект се изразя-

ва в намаляването на разхода на средства и време на бизнеса, като спестените по този 

начин ресурси могат да се пренасочат към действия за въвеждане на КСО практики. 

7.11. Усилията на социалните партньори трябва да бъдат насочени към създа-

ване на административен капацитет и разбиране за същността, философията и роля-

та на КСО като източник за подобряване на социалната политика, на заетостта, за 

насърчаване на регионалното развитие и стимулиране на инициативите на местните 

общности. 

 

Приложение 1. Официални определения на ключови термини 

 

В Националната стратегия за корпоративна социална отговорност (2009 - 2013) 

са дадени следните дефиниции на ключови термини: 
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“Корпоративна социална отговорност” - „концепция, при която компаниите 
интегрират на доброволна основа дейността си по опазване на околната среда и соци-
алните си инициативи в своите бизнес стратегии и във взаимодействие с всички заин-
тересовани лица” . 

„Заинтересовани страни” - държавните институции, бизнеса, социалните пар-
тньори, неправителствените организации, в това число и организациите за защита на 
потребителите, потребителите, академичните среди, медиите. 

„Социална отговорност” - отговорността на една организация за въздействията 
от нейните решения и дейности върху обществото и околната среда, чрез прозрачно и 
етично поведение, така че да: 

•  съдейства за устойчиво развитие, включително за здравето и благосъстоянието 
на обществото; 

•  отчита очакванията на заинтересованите страни; 
•  бъде в съответствие с приложимото законодателство и с принципите на меж-

дународните норми на поведение, и 
• бъде интегрирана в цялата организация и практикувана във взаимоотношенията й.  
„Социално отговорно поведение” - поведение, насочено към поемане на отговор-

ности за въздействия върху обществото и околната среда, вследствие на реализирани ре-
шения и дейности; отговорност, проявяваща се чрез прозрачност и етично поведение. 

„Социални отчети” - отчети за осъществени инициативи като израз на социал-
но отговорно поведение съгласно установени критерии. 

„Триъгълник на знанието” - връзката и взаимодействието между образование-
то, научните изследвания и иновациите, които се разглеждат като основни двигатели на 
обществото, основано на знанието. 

Приложение 2. Кратък исторически преглед 

А. Развитие на КСО в универсален план 

П.2.1. Стартиралият планетарен диалог по темата за устойчивото развитие крие своето 

начало още през 1987 г., когато Световната комисия по околна среда и развитие разработва 

доклад  Нашето общо бъдеще - с амбицията да предложи глобална стратегия за промяна, 

в центъра на която стои концепцията за устойчивото развитие на планетата, така че да бъде 

създадена „... възможност за задоволяване потребностите на днешното поколение без да 

застрашава възможността на бъдещите поколения да задоволяват своите потребности".  

Темата е доразвита на проведената конференция на ООН по околната среда и развити-

ето, с участието на 150 държави през 1992 г., в Рио де Жанейро, където е приета програма-

та Дневен ред 21. Двадесет години по-късно, Конференцията на ООН по устойчиво разви-

тие (Рио+20) е най-голямото международно събитие в историята на ООН, с близо 50 000 

участници и 91 държави-членки, които приемат заключителен документ „Бъдещето, кое-

то искаме". Текстът е платформа, която съдържа целенасочени действия, които да допри-

несат за осъществяването положителна глобална промяна.  

Прието е и определение за „зелена икономика“, която едновременно:  

1/допринася за намаляване на бедността,  

2/ устойчив икономически растеж,  

3/ насърчава социалното включване,  

4/ подобрява човешкото благосъстояние и  

5/ създава възможности за заетост и справедливи работни места,  

6/ поддържа здравословното функциониране на земните екосистеми. 

П.2.2. През 1999 г. Световният икономически форум в Давос, Швейцария, по инициа-

тива на ООН, за пръв път систематизира основните принципи за социално отговорното 

поведение на бизнес организациите.  
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Създаден е Глобалният договор на ООН, който цели утвърждаването на социална-

та отговорност на бизнеса, посредством спазването на десет всеобщи принципа в сферата 

на правата на човека, условията на труд, опазването на околната среда и борбата с ко-

рупцията. Петнадесет години по-късно Глобалният договор създава платформата, в която 

реалното сътрудничество между бизнеса, държавните институции, инвеститорите, ака-

демичните среди и организациите на гражданското общество е акумулирало над 12 500 

членове, обединени в 88 локални мрежи. Висшите учебни заведения, които членуват в 

инициативата, са повече от 500, а активите, които се управляват от Принципите за отго-

ворно инвестиране - 45 трилиона долара. 

П.2.3. През 2003 година Международната организация по стандартизация стартира 

процес по създаване на стандарт за социална отговорност, който бе официално озаглавен 

ISO 26 000 Социална отговорност и бе приет на 01. 11. 2012 г.  

Стандартът бе разработен с участието на експерти от над 90 страни и 40 международ-

ни или регионални организации. Той въведе най-обхватното определение за социална 

отговорност като „отговорност на организацията за въздействие на нейните решения 

и дейности върху обществото и околната среда чрез прозрачно и етично поведение, 

така че:  

1/ да съдейства за устойчивото развитие;  

2/ да отчита очакванията на заинтересованите страни;  

3/ да бъде в съответствие със законодателството и международните норми на 

поведение;  

4/ да бъде интегрирана в цялата организация и прилагана във взаимоотношения-

та й“. Социалната отговорност в контекста на ISO 26 000 е адресирана към широк кръг 

организации и има широк обхват, включвайки частен сектор, държавни институции и неп-

равителствен сектор. 

П.2.4. През 2008 г. по време на осмата сесия на Съвета по правата на човека (СПЧ) бе 

приет „Доклад на специалния представител на Генералния секретар на ООН по въпросите 

права на човека, международните корпорации и други бизнес предприятия“, с който се 

поставя фундамента на темата за Бизнеса и правата на човека (БПЧ) в световен мащаб. 

Докладът, приет от СПЧ, води до поставянето на ясни разграничителни граници в отго-

ворността на държавата и бизнеса за зачитане, насърчаване и предоставяне на ефективни 

средства за защита на основните човешки права, признати в универсалните договорни инс-

трументи по правата на човека. Той доведе до приемането на редица други стратегически 

документи в областта на КСО, включително и до приемането на нова стратегия за КСО от 

ЕС. 

П.2.5. Принципите на ОИСР за корпоративно управление са разработени през 1999 г. 

съвместно с правителствата на държавите - членки, международни организации и предста-

вители на частния сектор. Те понастоящем са единствените международно приети прин-

ципи, изцяло обхващащи корпоративното управление и правните, институционалните и 

регулаторни структури и практики, създаващи средата, в която функционират компаниите. 

Тяхното спазване е признато от Форума за финансова стабилност като един от дванадесет-

те основни стандарта за здрава финансова система. Принципите нямат задължителен ха-

рактер. Тяхната цел е да допринесат за подобряване на правната, институционалната и ре-

гулативната рамка на корпоративното управление. С оглед насърчаване прилагането в Ре-

публика България на Принципите на ОИСР за добро корпоративно управление, през 2003 

г. Комисията за финансов надзор въведе изискване към публичните дружества в страната 

да разработват и прилагат Програма за прилагане на международно признатите стандарти 

за добро корпоративно управление. 
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П.2.6. Подчертан акцент върху защитата на интересите на всички заинтересовани 

страни се поставя в Глобалния договор на ООН, който може да бъде определен като най-

обхватната в световен мащаб инициатива за корпоративно гражданство, събираща в един-

на доброволна мрежа представители на държавните органи, на бизнеса, социални партньо-

ри, неправителствени организации. Всички те са обединени от идеята за постигане на ус-

тойчиво развитие посредством спазване на десет фундаментални принципа, отнасящи се 

до защита правата на човека, въвеждане на здравословни и безопасни условия на труд, 

опазване на околната среда и възприемане на антикорупционни инициативи.   

 

Приложение 2. Кратък исторически преглед 

 

А. Развитие на КСО в универсален план 

... П.2.6. Подчертан акцент върху защитата на интересите на всички заинте-

ресовани страни се поставя в Глобалния договор на ООН, който може да бъде оп-

ределен като най-обхватната в световен мащаб инициатива за корпоративно 

гражданство, събираща в единна доброволна мрежа представители на държавните ор-

гани, на бизнеса, социални партньори, неправителствени организации. Всички те са 

обединени от идеята за постигане на устойчиво развитие посредством спазване на десет 

фундаментални принципа, отнасящи се до защита правата на човека, въвеждане на 

здравословни и безопасни условия на труд, опазване на околната среда и възприемане 

на антикорупционни инициативи. Присъединилите се към Договора организации се 

задължават да публикуват на електронната страница на инициативата годишен отчет за 

прилагането на принципите в тяхната практика. Най-голямата в света отворена добро-

волна платформа на корпоративна социална отговорност обединява по настоящем 12 

500 членове. От 2011 г. е въведено разделение на типовете членове съобразно доклади-

те за напредък, които изготвят. Т.нар. „напреднали“ членове докладват по методика, 

която принципно припокрива изискванията на Глобалната инициатива за отчитане. От 

2012 година всички видове членове, включително граждански организации и висши 

учебни заведения, са задължение за изготвят доклади за своя напредък. 

П.2.7. Декларация на МОТ за Фундаменталните принципи и права на работа 

(1998), утвърждаваща свободата на сдружаване и на колективно трудово договаряне, 

забрана на принудителния и на детския труд и на дискриминацията. Тази декларация е 

потвърдена от Декларацията на МОТ за Социална справедливост за честна глобализа-

ция, приета през юни 2008 г. 

П.2.8. Тристранната Декларация на МОТ за принципите по отношение на мул-

тинационалните предприятия и социалната политика (2000) отправя препоръки за зае-

тост, обучение, условия на труд, живот и индустриални отношения. Тя е подкрепена и 

от Препоръките на ОИСР към мултинационалните компании. 

П.2.9. Глобалната инициатива за отчитане насърчава разкриването на информа-

ция относно въздействието на дейността на фирмите върху състоянието на обществото 

и околната среда посредством разработване и публикуване на социални и екологични 

отчети. Рамката, предложена от тази инициатива, има предимството, че предоставя 

възможност за сравнение между компаниите, посредством измерване на постигнатите 

от компаниите резултати чрез шест групи индикатори за оценка на: икономическите 

резултати, влиянието върху околната среда, трудовите практики и условията на труд, 

съблюдаването правата на човека, влиянието върху обществото, продуктовата отговор-

ност. Най-новата версия на отчетната рамка 04 е проектирана да бъде съвместим с ши-

рока гама от различни формати на докладване, и е разработена, за да се приведе в съот-

ветствие с международно признати рамки, например Насоките на ОИСР за многонаци-
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оналните предприятия, Глобалния договор на ООН, Ръководните принципи на ООН за 

бизнеса и правата на човека. 

 

Б. Развитие на КСО с европейски измерения 

П.2.10. Почти десетгодишното пълноправно членство на Република България в 

Европейския съюз предполага, че европейската култура и ценности във всички направ-

ления на социално - икономическата среда, включително организирането на бизнес 

операциите, са част от културата на българското общество . Това, заедно със засиления 

законодателен и обществен натиск и очакванията на пазара, превръща концепциите за 

корпоративна социална отговорност и за устойчиво развитие и техния положителен 

ефект за цялото общество в единствения разумен и приемлив подход към правенето на 

бизнес, към който се стремят всички икономически субекти. 

П.2.11. През 2000 г. на Среща на високо равнище на Европейския съвет в Лиса-

бон държавните глави за пръв път се обръщат директно към бизнеса със “специален 

апел към чувството за корпоративна социална отговорност на компаниите, с оглед на 

най-добрите практики за обучение през целия живот, организацията на работа, равните 

възможности, социалното включване и устойчивото развитие". През същата година 

Великобритания избира първия в света министър на КСО. 

П.2.12. През 2001 г. Европейската комисия публикува документ, обобщаващ 

разбирането за същността на социалната отговорност на бизнеса: „Европейският съюз е 

загрижен за корпоративната социална отговорност, тъй като тя може да допринесе съ-

ществено за постигането на стратегическата цел от Лисабон - ЕС да се превърне в най-

конкурентоспособната и динамична икономика, основана на знанието". Според тога-

вашното определение на Европейската комисия КСО е „концепция, при която компа-

ниите на доброволна основа интегрират дейности по опазване на околната среда и со-

циални инициативи в своите бизнес-стратегии и във взаимодействие със всички заин-

тересовани страни". 

П.2.13. Съветът на Европа също предприема конкретни действия в областта на 

корпоративната социална отговорност от 2010 г. насам , когато Парламентарната Асам-

блея приема Резолюция 17 5 7 и Препоръка 1936 по въпроса за „Човешките права и 

бизнесът“. Водени от Ръководните принципи на ООН (UN Guiding Principles), евро-

пейските институции превръщат тази тема във водещ приоритет на континента; създа-

дена е нарочна Група по проекта за човешките права и бизнеса (CDDH-CORP), а на 

16.04.2014 г. Комитетът на Министрите приема политическа Декларация, която изразя-

ва тази подкрепа.  

П.2.14. През 2011 г. в Обновената европейска стратегия за корпоративна соци-

ална отговорност за периода 2011 - 2014 г. изрично се подчертава необходимостта от 

повишаване на социалната отговорност на предприятията и засилване на техните „вли-

яния върху обществото". Именно влиянието върху обществото става център на концеп-

цията за корпоративна социална отговорност. Като основни акценти на КСО са поста-

вени: отчетността, прозрачността, публичността и отговорното поведе-ние. В това от-

ношение европейските компании са изправени пред много предизвикателства, най-

важните от които са: а) непълно интегриране на социални и екологични аспекти в кор-

поративните бизнес-стратегии; б) несъблюдаване на основни стандарти в областта на 

трудовите правоотношения; в) липса на национална стратегия за стимулиране на КСО. 

П.2.15. На 29.01.2013 година Европейският парламент декларира, че укрепване-

то на КСО трябва да бъде подобрено посредством: наблягане върху световните инстру-

менти за КСО; нов тласък от страна на водещите в своята област предприятия; оповес-

тяването на дружествена ин-формация в сферата на социалните въпроси и околната 
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среда; използването на подходящи насоки; подкрепа на инициативите от страна на пуб-

личната администрация за създаване на подходящи условия за сътрудничество в полза 

на корпоративната социална отговорност и предоставяне на съответните методи и инс-

трументи като например система за мотивиране; изчерпателен анализ на въздействието 

за съществуващите инициативи за КСО; подкрепа на новите инициативи в социалната 

област; адаптиране на КСО към нуждите на МСП; и по-голямо признаване, както в 

рамките на предприемаческата общност, така и в обществото като цяло, на огромния 

мащаб на социалните и екологичните предизвикателства, пред които са изправени Ев-

ропа и светът. 

П.2.16. Приетата на 22.10.2014 г. Директива 2014/95/ЕС на Европейския парла-

мент и на Съвета за изменение на Директива 2013/34/ЕС по отношение на оповестява-

нето на нефинансова информация и на информация за многообразието от страна на ня-

кои големи предприятия и групи влиза в сила от 01.01.2017 г. и е европейски акт, който 

за разлика от всички проследени по-горе инициативи, има правнообвързваща сила. 

Директивата предвижда: „Определени големи предприятия да изготвят нефи-

нансова декларация, съдържаща информация, отнасяща се поне до въпросите, свързани с 

околната среда, служителите и социалните въпроси, зачитането на правата на човека, 

борбата с корупцията и подкупите. Декларацията следва да включва описание на поли-

тиките, резултатите и рисковете, свързани с тези въпроси, и тя следва да се включи в 

доклада за дейността на съответното предприятие. Нефинансовата декларация следва да 

включва и информация относно процесите на надлежна проверка, прилагани от предпри-

ятието, също така по отношение на веригите на доставки и веригите на подизпълнители-

те на предприятията, ако това е приложимо и пропорционално, с цел да се идентифици-

рат, предотвратяват и смекчават съществуващите и потенциалните неблагоприятни въз-

действия. 

Тази декларация следва да съдържа по отношение на екологичните въпроси под-

робна информация относно текущото и предвидимото въздействие на дейността на 

предприятието върху околната среда и по целесъобразност върху здравето и безопас-

ността, използването на енергия от възобновяеми и/или не възобновяеми източници, 

емисиите на парникови газове, потреблението на вода и замърсяването на въздуха. По 

отношение на социалните въпроси и въпросите, свързани със служителите, предоставе-

ната в декларацията информация може да се отнася до предприетите действия за осигу-

ряване на равенство между половете, прилагането на основните конвенции на Между-

народната организация на труда, условията на труд, социалния диалог, зачитането на 

правото на информиране и консултиране на работниците, зачитането на синдикалните 

права, здравословните и безопасни условия на работното място, диалога с местните 

общности и/или действията, предприети с оглед на защитата и развитието на тези общ-

ности. По отношение на правата на човека, борбата с корупцията и подкупите нефи-

нансовата декларация би могла да включва информация относно предотвратяването на 

нарушенията направата на човека и/или наличните инструменти за борба с корупцията 

и подкупите." 

В. Развитие на КСО с национални измерения 

П.2.17. Националната Стратегия за корпоративна социална отговорност бе прие-

та през 2009 г. със срок до 2013 г. В работната група по изготвянето на документа взеха 

участие широк кръг представители на държавната администрация, социалните парт-

ньори и заинтересованите страни. Стратегията бе одобрена от Министерски съвет, за-

едно с План за нейното изпълнение. 

П.2.18. С оглед насърчаване прилагането в Република България на принципите 

на добро корпоративно управление, през 2007 г. бе приет Национален кодекс за корпо-
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ративно управление. В основата на Кодекса е разбирането за корпоративното управле-

ние като балансирано взаимодействие между акционерите, ръководствата на фирмите и 

заинтересованите лица. Това дава основание да определим Кодекса като крачка напред 

към налагане принципите на КСО, доколкото върху отношенията със заинтересованите 

лица се поставя по-отчетлив акцент и се подчертава, че доброто корпоративно управле-

ние означава лоялни и отговорни корпоративни ръководства, прозрачност и независи-

мост, както и отговорност на дружеството пред обществото. През 2014 г. 53 са публич-

ните компании в България, подписали Националния кодекс за корпоративно управле-

ние и спазващи неговите изисквания за публично оповестяване на информация. 

 

Приложение 3: Международни актове и инициативи в областта на КСО,  

по които страна е Република България 

 
П.3.1. Международноправни актове 

П.3.1.1. Универсални международноправни актове: 

•  Всеобща декларация за правата на човека (приета от Общото събрание на ООН на 10. 12. 1948 

г.);  

•  Международен пакт за граждански и политически права, 1966 г. (Ратифициран от Република 

България през 1970 г., в сила в сила за Република България от 1976 г.);  

• Международен пакт за икономически, социални и културни права, 1966 г. (Ратифициран от Ре-

публика България през 1970 г., в сила в сила за Република България от 1976 г.);  

• Международна конвенция за премахване на всички форми на расова дискриминация, 1966 г. (в 

сила за Република България от 1966 г.);  

• Конвенция за премахване на всички форми на дискриминация по отношение на жените, 1979 г. 

(в сила за Република България от 1982 г.);  

• Конвенция за правата на детето, 1989 г. (в сила за Република България от 1991 г.); 

• Конвенциите на МОТ, регламентиращи основните трудови стандарти, а именно: 

- Конвенция № 29 относно принудителния или задължителния труд (в сила за Република Бълга-

рия от 22. 09. 1933 г.), която задължава премахването на използването на принудителен или задъл-

жителен труд във всички негови форми, като регламентира и необходимостта от контрол чрез отго-

ворни институции и проследяване на резултатите; 

- Конвенция № 87 за синдикалната свобода и закрилата на право-то на синдикално организира-

не, 1948 г. (в сила за Република България от 08. 06. 1960 г.), за "утвърждаване на принципа за син-

дикалната свобода" като едно от средствата за подобряване на положението на трудещите се и оси-

гуряването на мира; 

- Конвенция № 98 за правото на организиране и на колективно договаряне, 1949 г. (в сила за Ре-

публика България от 08. 06. 1960 г.), която регламентира правото на синдикално организиране, 

колективно договаряне и защита на синдикалната свобода в областта на заетостта; 

- Конвенция № 100 за равенството в заплащането, 1951 г. (в сила за Република България от 07. 

11. 1956 г.) относно равенството при заплащането на мъжката и женската работна ръка за равен 

труд, при определя-не на отговорните органи и процеса за проследяване на резултатите; 

- Конвенция № 105 относно премахването на принудителния труд, 1957 г. (в сила за Република 

България от 23. 03. 2000 г.), която задължава присъединилите се държави да премахнат и да не се 

възползват от каквато и да е форма на принудителен или насилствен труд, представляващи потъпква-

не на човешките права, визирани в Устава на ООН и провъзгласени във Всеобщата декларация за 

правата на човека; 

- Конвенция № 111 относно дискриминацията в областта на труда и професиите, 1958 г. (в сила 

за Република България от 22. 07. 1961 г.), регламентира приемането и прилагането на политика, 

насърчаваща равните възможности и третиране в областта на труда и професиите, с оглед премах-

ване на дискриминацията и упражняване правото на всички хора, независимо от тяхната раса, рели-

гия или пол да осъществяват своето материално благосъстояние и духовно развитие в свобода и 

достойнство, в условията на икономическа сигурност и с равни възможности; 



 
 

 
гр. София, ул. „Триадица” 5А                                                                                                      www.nahsw.com 38 

- Конвенция № 122 на МОТ за политиката на заетостта, 1966 г. (в сила за Република България от 

09. 06. 2009 г.), относно "правото на всеки индивид на работа, на свободен избор на работодател, на 

справедливи и изгодни условия на работа и на защита срещу безработица"; 

- Конвенция № 138 относно минималната възраст за приемане на работа, 1973 г. (в сила за Ре-

публика България от 23. 04. 1981 г.) относно провеждане на национална политика, целяща да оси-

гури пълно премахване на детския труд и постепенно повишаване на минималната възраст за прие-

мане на работа до равнище, което позволява на юношите да достигнат най-пълно физическо и умс-

твено развитие; 

- Конвенция № 182 относно забраната и незабавни действия за ликвидирането на най-тежките 

форми на детския труд, 1999 г. (в сила за Република България от 28. 07. 2001 г.), за регламентиране на 

незабавни и ефективни мерки за осигуряване забраната и ликвидирането на най-тежките форми на 

детския труд (деца са всички лица под 18-годишна възраст) и механизми за наблюдение и контрол. 

П.3.1.2. Регионални европейски международноправни актове  

П.3.1.2.1. Актове на Съвета на Европа: 

• Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи (1950 г.); о Европейска соци-

ална харта(ревизирана) (1961 г.). 

П.3.1.2.2. Актове на Европейския съюз: 

• Харта на основните права на Европейския съюз, присъединена към Договора от Лисабон;  

• Вторичното право на Европейския съюз - регламенти и директиви. 

 

П.3.2. Други международни универсални и регионални (европейски) инициативи и доку-

менти: 

• Глобалният Договор на ООН от 2000 г. Това е най-голямата КСО инициатива в световен ма-

щаб. У нас тази инициатива се организира от ПРООН през 2003 година;  

• Стратегия на Европейския съюз за биологичното разнообразие до 2020 г.;  

• Глобална стратегия за опазване на растенията 2020 г.;  

• Международния стандарт 180 26 000 - „Указания за социалната отговорност”, който дава на-

пътствия за основополагащите принципи и въпроси, съставляващи социалната отговорност, както и 

за начините на внедряването й в една организация. Република България участва в разработването на 

този стандарт. 

 

Приложение 4: Национални актове, свързани с корпоративната 

социална отговорност 

П.4.1. Рамкови документи: 

• Европа 2020: Национална програма за реформи, актуализация 2015 г.;  

• Национална стратегия за равни възможности за всички;  

• Стратегия за осигуряване на равни възможности на хората с увреждания (2008 - 2015) г.;  

• Национална стратегия за КСО (2009 - 2013 г.);  

• Национална концепция за социална икономика, 2012 г.; 

• Плана за действие по социална икономика 2014 - 2015 г.;  

• Националния план за насърчаване на заетостта за 2015 г.;  

• Национална стратегия за намаляване на бедността и насърчаване на социалното включване;  

• Национална стратегия за насърчаване на равнопоставеността на жените и мъжете 2009 - 2015 г.; 

• Национален план за действие за насърчаване на „зелените” обществени поръчки (2012 - 2014 г.); 

• Национална стратегия за управление и развитие на водния сектор в Република България;  

• Морска стратегия на Република България; 

• Стратегически план за действие за опазване на околната среда и възстановяване на Черно море;  

• Национална програма за необходимите мерки в условията на тенденция към засушаване; 

• Национална програма за намаляване на общите годишни емисии на серен диоксид, азотни ок-

сиди, летливи органични съединения и амоняк в атмосферния въздух;  

• Национална приоритетна рамка за действие (НПРД) за Натура 2000;  

• Стратегически план за биологичното разнообразие 2011 - 2020 г. и целите от Аичи за биораз-

нообразието;  

• Национален план за опазване на най-значимите влажни зони в България за периода 2013-2022 г.;  
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• Национална Програма за действие за устойчиво управление на земите и борба с опустиняване-

то в Република България (актуализация за програмен период 2014 - 2020 г.); 

• Финансово управление на риска от бедствия и застрахователни възможности за адаптация към 

изменението на климата в България;  

• Анализ и оценка на риска и уязвимостта на секторите в българската икономика от климатични 

промени;  

• Национален план за управление на отпадъците за периода 2014 - 2020 г.;  

• Национален стратегически план за поетапно намаляване на количествата на биоразградимите 

отпадъци, предназначени за депониране;  

• Национален стратегически план за управление на отпадъците от строителство и разрушаване 

на територията на Република България за периода 2011 - 2020 г. 

П.4.2. Основни нормативни актове: 

• Конституция на Република България;  

• Кодекс за социално осигуряване;  

• Кодекс на труда;  

• Семеен кодекс; 

• Закон за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните (Загл. 

изм. - Изв., бр. 11 от 1961 г.);  

• Закон за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на рабо-

тодателя; 

• Закон за закрила на детето; 

• Закон за защита от дискриминация (Загл. изм. - ДВ, бр. 68 от 2006);  

• Закон за здравното осигуряване;  

• Закон за здравословни и безопасни условия на труд;  

• Закон за инспектиране на труда;  

• Закон за интеграция на хората с увреждания; 

• Закон за информиране и консултиране с работниците и служителите в многонационални пред-

приятия, групи предприятия и европейски дружества;  

• Закон за насърчаване на заетостта; 

• Закон за отбраната и въоръжените сили на Република България;  

• Закон за правната помощ;  

• Закон за социално подпомагане;  

• Закон за убежището и бежанците;  

• Закон за уреждане на колективните трудови спорове;  

• Закон за опазване на околната среда; 

• Закон за отговорността за предотвратяване и отстраняване на екологични щети; 

• Закон за управление на отпадъците;  

• Закон за чистотата на атмосферния въздух;  

• Закон за подземните богатства; 

• Закон за защита от вредни въздействия на химичните вещества, препарати и продукти;  

• Закон за биологичното разнообразие;  

• Закон за защитените територии; 

• Закон за ратификация на Базелската конвенция за контрол на трансграничния превоз на опасни 

отпадъци и тяхното третиране;  

• Закон за защита на личните данни; 

• Закон за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси;  

• Закон за защита на потребителите;  

• Закон за достъп до обществена информация. 

П.4.3. Основни документи на ИСС: 

• Анализ на Икономическия и социален съвет по “Корпоративната социална отговорност - някои 

подходи и добри практики”, декември 2009 г.; 

• Анализ на Икономическия и социален съвет на тема “Социалният одит - опит и перспективи за 

развитие”, декември 2010 г. 

* * * 
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14 ОКТОМВРИ – СВЕТОВЕН ДЕН НА СТАНДАРТИЗАЦИЯТА 

СТАНДАРТИТЕ ИЗГРАЖДАТ ДОВЕРИЕ 

 

(Обръщение на президентите на международните организации за  

стандартизация) 

 

    
Dr. Junji Nomura 

президент на Междуна-

родната електротехни-

ческа комисия (IEC) 

Zhang Xiaogang 

президент на Междуна-

родната организация за 

стандартизация (ISO) 

Houlin Zhao 

генерален секретар на 

Международния телеко-

муникационен съюз (ITU) 

 

Стандартите ни свързват с надеждни начини за комуникация, кодекси за добри 

практики и утвърдени рамки за сътрудничество. Като предлагат основата за единно 

тълкуване по отношение на комуникациите или трансакциите, стандартите са от същес-

твено значение за взаимоизгодните търговски отношения и ефективното използване на 

ресурсите в международната търговия.  

Социалните взаимоотношения се основават на общото спазване на единна съв-

купност от правила, идеи или стойности – чрез международните стандарти тези прави-

ла се кодифицират, така че да бъдат достъпни за всички.  

Съответствието на продукт или услуга с даден международен стандарт е катего-

ричен знак за качество, безопасност или съвместимост.  

Стандартите успяват да отговорят на изключителното разнообразие в нашия 

взаимосвързан свят, като предоставят унифицирани интерфейси, така необходими, за 

да сме сигурни, че говорим на един език. 

 

 

* * * 

 

 

  
 

НОВИНИ ОТ СТАНДАРТИЗАЦИЯТА 
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ПО-ЧИСТ ВЪЗДУХ С НОВИЯ EВРОПЕЙСКИ 

СТАНДАРТ ЗА ПО-ПЪЛНО ИЗГАРЯНЕ НА  

ГОРИВОТО ЗА ДИЗЕЛОВИ ДВИГАТЕЛИ 
  

Европейската организация за стандартизация CEN 

прие нов eвропейски стандарт за гориво за дизелови двигатели, разработено чрез синтез 

или хидрообработка.  

Новият стандарт EN 15940, който ще бъде публикуван до края на 2016 г. от 

всички членове на CEN, определя изисквания и методи за изпитване на продаваното и 

доставяно на пазара парафиново гориво за дизелови двигатели, смесено с метилов естер 

на мастна киселина (FAME) до ниво 7%, за употреба в превозни средства с дизелови 

двигатели. 

 Производителите на парафинови горива, водени от нарастващото търсене на по-

чисти и екологични горива, признават необходимостта от разработването на нова спе-

цификация.  

Новият европейски стандарт EN 15940 Automotive fuels - Paraffinic diesel fuel 

from synthesis or hydrotreatment - Requirements and test methods (Автомобилни горива. 

Парафиново гориво за дизелови двигатели получено чрез синтез или хидрообработ-

ка. Изисквания и методи за изпитване) показва ефективното сътрудничество между 

производителите на горива, производителите на автомобили и други европейски заин-

тересовани страни за постигането на консенсус по спецификацията за ново поколение 

чисто гориво за дизелови двигатели.  

Парафиновото гориво за дизелови двигатели може да доведе до подобряване на 

качеството на въздуха, без да се налага промяна на съществуващата инфраструктура на 

горивото.  

То може да се използва в смес с гориво за дизелови двигатели или като 100 % 

самостоятелно гориво, което вече се предлага на някои европейски пазари. 

 Председателят на целевата група на CEN „Парафинови горива” споделя: „EN 

15940 е не само крайъгълен камък, но и успех на публичните власти, производителите 

на горива и превозни средства, но най-вече е успех за потребителите в държавите-

членки на ЕС”. 

 Новият eвропейски стандарт е разработен от CEN/TC 19 „Газообразни и течни 

горива, смазочни материали и сродни продукти от нефтен, синтетичен и биологичен 

произход”, чийто секретариат се поддържа от Холандския институт за стандартизация 

(NEN). 

Синтетично разработени течни горива 
 

Парафиновите горива за дизелови двигатели са течни горива, които могат да бъ-

дат създадени синтетично от суровини като природен газ (GTL), биомаса (BTL) или 

въглища (CTL); или чрез хидрообработка на растителни масла или животински мазни-

ни (HVO).  

Тези висококачествени горива изгарят по-пълно, отколкото конвенционалния 

суров петрол, на който са базирани дизеловите горива, като по този начин се намаляват 

вредните емисии като азотни оксиди и прахови частици. 

  

Планира се стандартът да бъде въведен като БДС EN 15940:2016 през м. септем-

ври. 

* * * 
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ДА УЧАСТВАМЕ В РАБОТАТА НА  

 

 

 

XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И  

ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА – 3-6.09.2017 В СИНГАПУР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С НАЦИОНАЛНО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ  

И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД  (НСЗБУТ) и 

ОПИТЕН ТУРОПЕРАТОР С ДЕСТИНАЦИИ В АЗИЯ - 

С  НАЙ-ДОБРАТА ПРОГРАМА –  

НА НАЙ-ДОБРИТЕ ЦЕНИ !  

 

 

П О К А Н А 

ОТ МИНИСТЪРА НА РАБОТНАТА СИЛА НА  

СИНГАПУР   ЧРЕЗ  

НАЦИОНАЛНОТО СДРУЖЕНИЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД   

ЗА ПЪТУВАНЕ И УЧАСТИЕ В РАБОТАТА НА  

XXI СВЕТОВЕН КОНГРЕС ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА  

от 3 до 6 септември 2017 г. в Сингапур 

Поканват се: 
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 Всеки, който се интересува и се занимава с въпросите на безопасността и 

здравето при работа (БЗР); 

 Държавните служители на високо ниво, вземащи решения в публичния и 

частния сектор;  

 Изпълнителните директори и управителите на фирмите;  

 Професионалистите по безопасност и здраве при работа - инженери, тех-

ници и всички специалисти по безопасност и здраве;  

 Професионалните хигиенисти, професионалните лекари и други лица, ко-

ито се занимават с трудова медицина;  

 Инспекторите по труда и инспектори по безопасност и здраве;  

 Инструкторите и преподавателите в областта на обучението и образовани-

ето по БЗР;  

 Синдикатите, работниците и техните представители;  

 Работодателите и техните организации;  

 Професионалистите по човешките ресурси (HR мениджъри);  

 Социалните институции за сигурност и осигуряване;  

 Обществените и частни организации по БЗР;  

 Международните и регионални организации;  

 Производителите и вносителите на материали за безопасност и оборудване 

за безопасност;  

 Експертите в комуникациите и връзките с обществеността;  

 Представителите на медиите и журналистите.  

Присъедини се към нас за XXI Световен конгрес от 3 до 6 септември 2017 в 

Marina Bay Sands - Sands Expo & Convention Center! 

ПРОГРАМАТА НА ПЪТУВАНЕТО И УЧАСТИЕТО В  

СВЕТОВНИЯ КОНГРЕС И НА СЪПЪТСТВАЩИЯ  

РАБОТЕН СЕМИНАР Е СЛЕДНАТА: 
 

1 ДЕН - 01.09.2017 (ПЕТЪК) - Среща в 11.00 ч. на летище София, Терминал 2.  

В 12.55 ч. – полет София – Доха. Пристигане в Доха в 17.35 ч.  

В 20.25 ч. – самолетен полет Доха – Сингапур. 

 

2 ДЕН - 02.09.2017 (СЪБОТА) - Пристигане в Сингапур в 9.15 ч. Туристическа 

обиколка на Сингапур за първи впечатления, която започва със статуята на Мерлиона – 

символ на Сингапур, и разглеждане на: Chinatown – кварталът е културен център на 

Сингапур и все още може да даде възможност да надникнем в миналото и някогашният 

облик на града, чрез тесните си улички, многобройни храмове, тераси и многобройните 

живописни пазари. Тук се посещава най-интересния китайски храм в Сингапур Thiang 

Hong Keng Temple. Следва разходка в колоритния квартал „Малка Индия“ с многоб-

ройните улички, изпъстрени с богата палитра от магазини, “Колониален Сингапур”– 

Empress Place Building, импозантна викторианска сграда, сега музей, катедрала 

„Сейнт Андрю” и др. Посещение на „Градината на орхидеите”. 

Трансфер до хотела (4 звезди) и настаняване.   
Вечерта – възможност за посещение на шоуто ”Светлина и звук“ на о-в Сентоса 

(„Островът на развлеченията и удоволствията”), където танцът на цветните фонтани, 
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създаден с най-модерната техника, доставя невероятно удоволствие.  Връщане в хотела. 

Нощувка в Сингапур  

 

3 ДЕН - 03.09.2017 (НЕДЕЛЯ) - Закуска. Свободно време. 

След обяд – Участие в ЦЕРЕМОНИЯТА ПО ОТКРИВАНЕ на ДВАДЕСЕТ И 

ПЪРВИЯ СВЕТОВЕН КОНГРЕСС по Безопасност и здраве при работа в Хотелския 

комплекс “Marina Bay Sands”.  

Вечерта – вечерна разходка в Сингапур. По желание - вечеря за двама в кабината 

на местното „виенско колело”, докато се наслаждавате на гледката на нощен Сингапур. 

Нощувка в Сингапур. 

 

4 ДЕН - 04.09.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) - Закуска.  

До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Специална 

медийна сесия  на ILO + МАСО; доклади от световни експерти по БЗР. 

След обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - доклади от 

световни експерти по БЗР. Технически сесии и симпозиуми.  

Привечер - Свободно време. По желание – възможност за разходка с корабче по 

реката. Нощувка в Сингапур. 

 

5 ДЕН - 05.09.2017 (ВТОРНИК) - Закуска.  

До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Технически 

сесии и симпозиуми; доклади от световни експерти по БЗР. Ключови разисквания и 

изводи. 

След обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - доклади 

от световни експерти по БЗР. Специализирани симпозиуми. 

Вечерта – Специалното събитие на Конгреса – „ВЕЧЕРТА на СИНГАПУР” - Коле-

гиално партии-шоу, посветено на Безопасността и здравето при работа. Нощувка в 

Сингапур. 

 

6  ДЕН - 06.09.2017 (СРЯДА) - Закуска.  

До обяд - УЧАСТИЕ В РАБОТАТА на ХХІ Световен конгресс по БЗР - Технически 

сесии и симпозиуми; доклади от световни експерти по БЗР.  Закриване на Конгреса. 

След обяд - УЧАСТИЕ В ТЕХНИЧЕСКИ ТУРОВЕ – посещение на емблематични  

предприятия и обекти в Сингапур, показващи Добра практика по БЗР. 

Привечер - Свободно време. Нощувка в Сингапур. 

Участниците в пътуването ще имат възможност да присъстват при открива-

нето и закриването на конгреса, да участват в церемониите, техническите сесии, 

специалните събития, симпозиумите и плакат-презентациите, да чуят с преводач на 

български речите, да посетят съпътстващите Конгреса - Търговски панаир и Меж-

дународния медиен фестивал за превенция.  

 

7  ДЕН  07.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.  

 

РАБОТНИ СРЕЩИ И СЕМИНАР НА ТЕМА: 

„СВЕТОВНА ВИЗИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ  

РАБОТА И РАЗРАБОТВАНЕ НА ЕКСПЕРТЕН ДОКЛАД  

ЗА РАЗВИТИЕ НА БЗР В БЪЛГАРИЯ”! 

Работни срещи със специалисти по БЗР в Малайзия и Индонезия 



 
 

 
гр. София, ул. „Триадица” 5А                                                                                                      www.nahsw.com 45 

 

7  ДЕН  07.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.  

Трансфер до летището Чанги. В 10.00 ч. – полет Сингапур – Куала Лумпур. В 11.15 

ч. – пристигане в Куала Лумпур. 

Трансфер до хотела. Свободно време с възможност за запознаване и първи впечат-

ления от столицата на Малайзия – Куала Лумпур – град, изпълнен с екзотика, където 

азиатският и европейският стил на живот се вплитат по своеобразен начин. 

След обяд – Работен модул-семинар на тема „Световна визия за безопасност и 

здраве при работа – обобщение на работата на конгреса и изводи и препоръки за 

развитието на БЗР в България”.  

Нощувка в Куала Лумпур. 

 

8 ДЕН - 08.09.2017 (ПЕТЪК) - Закуска.  

До обяд - запознаване с практики по Безопасност и здраве при работа в предп-

риятия в Куала Лумпур и работни срещи с работодатели, работници и специалис-

ти по БЗР: 
- посещение на „Роял Селангор” – кралската фабрика за изделия от пютър (сплав от 

калай и олово), срещи и наблюдения на тема БЗР. 

- посещение на текстилна фабрика за батик – ръчно рисувани памучни и копринени 

платна - срещи и наблюдения на тема БЗР. 

След обяд – Работен модул-семинар на тема „Обобщение на практиките по 

БЗР в Сингапур и Малайзия – изводи и препоръки за развитието на БЗР в Бълга-

рия”. Свободно време за отдих.  

Нощувка в Куала Лумпур. 

 

9 ДЕН - 09.09.2017 (СЪБОТА)- Закуска. 

До обяд - Работен модул-семинар на тема „Световна визия за безопасност и 

здраве при работа – обобщение на работата на конгреса и изводи и препоръки за 

развитието на БЗР в България”.  

След обяд – свободно време.  

Привечер - Трансфер до летището в Куала Лумпур. В 18.20 ч. – Полет Куала Лум-

пур – Денпасар, о-в Бали, Индонезия. Пристигане в 21.25 ч. Трансфер до хотел в Нуса 

Дуа Беноа и настаняване.  

Нощувка на о-в Бали. 

 

10 ДЕН - 10.09.2017 (НЕДЕЛЯ) – Закуска.  

До обяд - Посещение на фабрика за безалкохолни напитки PT.SINAR SOSRO 

PABRIK BALI в Гяняр - срещи с работодатели, работници и специалисти по БЗР 

на тема „Безопасност и здраве в работния процес.”. След обяд - свободно време. Но-

щувка на о-в Бали. 

 

11 ДЕН - 11.09.2017 (ПОНЕДЕЛНИК) - Закуска.  

До обяд – свободно време. 

След обяд – Посещение на Съда на о-в Бали и запознаване с трудовото право в 

страната. 

Свободно време. Нощувка на о-в Бали. 

 

12 ДЕН - 12.09.2017 (ВТОРНИК) - Закуска.  
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До обяд - Посещение на фабрика за текстил PT Sritex Sukoharjo за представяне 

и разговор на тема „Безопасност и здраве в работния процес.”.  

След обяд - свободно време. Нощувка на о-в Бали. 

 

13 ДЕН - 13.09.2017 (СРЯДА) - Закуска.  

До обяд - Работен модул-семинар на тема: „Източноазиатски методи и подходи 

за трудова медицина” – лектор от Индонезия.  
След обяд - свободно време. Нощувка на о-в Бали. 

 

14 ДЕН - 14.09.2017 (ЧЕТВЪРТЪК) – Закуска.  

До обяд - Работен модул-семинар на тема: „Сравнителен анализ между източ-

ноазиатските и европейските методи и идентифициране на ефективни подходи за 

осигуряване на ЗБУТ” .  

След обяд – Работен модул-семинар на тема: „Световна визия за безопасност и 

здраве при работа и разработване на експертен доклад за развитие на БЗР в Бъл-

гария”! 

Вечерта - трансфер до летището в Денпасар, о-в Бали. 

 

15 ДЕН - 15.09.2017 (ПЕТЪК) -  В 00.35 ч. – полет Денпасар – Доха. Пристигане 

в Доха в 05.05 ч. В 06.55 ч. - полет Доха – София.  

Пристигане на летище София в 11.55 ч. 

 

За повече информация: 

тел. 0893 544 223 – Валентин ИЛИЕВ – председател на Управителния съвет 

на Националното сдружение за ЗБУТ.  

 

ОЩЕ ЗА СЪБИТИЯТА НА СВЕТОВНИЯ КОНГРЕС: 
 

Ключови лектори и технически сесии:  
Изказванията на лектори от различни страни ще Ви запознаят с основните теми 

на техническите сесии на Световния конгрес 2017 (World Congress 2017). Допълнител-

но ще илюстрират трите основни теми на конгреса да се осигури по-дълбоко разбиране 

на проблеми по безопасността и здравето по време на работа в световен мащаб.  

Симпозиуми:  

Симпозиумите ще бъдат организирани съвместно с организации по целия свят. 

Участниците, които желаят да представят на хартиен носител в някой от симпозиумите, 

ще бъдат поканени да представят материалите онлайн. Всички предложения ще бъдат 

разгледани от Националния научен комитет и от организаторите на симпозиума.  

Специално събитие:  

Това ще бъде интерактивна сесия на участниците, за да споделят, да научат и да 

бъдат в мрежа с други хора от всички краища на света. Събитието ще предостави на 

участниците възможност да се включат в дискусия, която ще им позволи да научат по-

вече за тяхната тема от различни гледни точки.  

Международен медиен фестивал за превенция:  

Международният медиен фестивал за превенция е неразделна част от Глобалния 

форум за превенция (Конгреса). Фестивалът ще предостави на участниците в Конгреса 

преглед на филми с широк обхват на безопасността и здравето на работното място и 

мултимедийни продукти от цял свят. Международно жури от експерти ще представят 

награди на конгреса на най-добрите представени филми.  
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Технически турове и културни посещения:  
Посещения на фирми и институции с добра практика в Сингапур ще се проведе 

за заинтересованите групи. Също така ще бъдат организирани културни и социални 

събития по време на конгреса.  

Търговският панаир:  
По време на Конгреса ще се проведе големият Търговски панаир по безопас-

ността и здравето при работа Над 100 изложители се очакват на панаира.  

 

МОТОТО НА КОНГРЕСА: ГЛОБАЛНА ВИЗИЯ  

ЗА ПРЕВЕНЦИЯ 

 
Тема 1: Визия Нула! - От Визия до Реализация! 

Визия Нула (злополуки и болести)! има за цел да внушава начин на мислене, че 

всички злополуки и болести, произтичащи от работата, са предотвратими. Визия Нула! 

призовава за промяна на парадигмата на всяко ниво в предприятието - от намирането на 

пропуски до фокусиране върху намирането на решения за предотвратяване на нараня-

ванията и влошеното здраве. За да се постигне това, се изисква ангажимент от всички 

заинтересовани страни във всички нива на работната сила.  

Тема 2: Здравословна работна среда - здравословен живот!  

Нашето бъдеще в света на труда става все по-трудно, сложно и забързано. Съот-

ветно, връзката между работната среда и на здравето на работниците става все по-

силна. За подобряване на здравето на служителите и осигуряване на гаранция, че те ще 

могат да работят по-дълго и да живеят по-здравословно, проблемите на безопасността 

на труда и здравето на служителите трябва да се управляват по интегриран начин. Ин-

тегрираният подход е този, при който работниците и служителите и работодателите 

трябва да работят заедно, за да се поддържа непрекъснато защитата и насърчаване на 

безопасността и здравето на работното място.  

Тема 3 - Хората - в центъра за превенцията!  
Защита на служителите е сърцевината на това, което е безопасността и здравето 

при работа (БЗР). За изграждането на приобщаващи и здравословни работни места 

трябва да се отчитат фактори, като демографските промени, застаряването на населени-

ето, пол, култура и образование, които са важни. В подкрепа на тези усилия са нужни 

устойчиви стратегии за насърчаване, защита и обучение на работещите.  

 

ЦЕЛИ НА КОНГРЕСА: 
  Предоставяне на форум за обмен на знания, практики и опит между участ-

ниците с цел насърчаване на безопасността и здравето при работа.  

  Укрепване и изграждане на мрежи и съюзи за полагане на основите за сът-

рудничество и укрепване на връзките между всички заинтересовани страни.  

  Предоставяне на платформа за развитие на знания и стратегически и прак-

тически идеи, които могат да бъдат веднага пуснати в употреба.  

 

ЕЗИЦИ НА КОНГРЕСА: 
 

Официалните World Congress 2017 езици са английски, френски, немски и ис-

пански. Симулантен превод ще бъде предоставен на всички презентации и технически 

сесии.  
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КОНГРЕСЕН, ТЪРГОВСКИ И ХОТЕЛСКИ ЦЕНТЪР 

„MARINA BAY SANDS”: 

 
Marina Bay Sands се намира в сърцето на центъра на Сингапур, едва на 20 мину-

ти с такси от летище Чанги и на пешеходно разстояние до централния бизнес-район на 

града. Той разполага с хотел с 2561 стаи, оборудван е с най-съвременните конгресни и 

изложбени съоръжения, театри, забавления, както и разнообразни места за пазаруване и 

заведения за хранене.  

 

СИНГАПУР – ГРАДЪТ НА ЛЪВА И НА ХРАМА 
 

Името Сингапур произхожда от санскрит, съставено е от думите синга, синг-

ха (siṃha, „лъв“) и пура (pura, „град“) и означава „Лъвов град“. Националният празник 

е на 9 август, на която дата през 1965 г. Сингапур е обявена независимостта на страна-

та. Тогава младата парламентарна република, бореща се за своята икономическа неза-

висимост, се сблъсква с редица проблеми, като масова безработица, недостиг на жизне-

но пространство, обработваема земя и суровини. Само за едно поколение (до 1990 г.) 

под ръководството на управляващата Народна партия с ръководител Лий Куан Ю дър-

жавата успява да се пребори с тези проблеми и прави скок от развиваща се към про-

мишлена държава.  

Конфуцианската ориентация, 

строгите закони и контрол, ниската 

корупция и прозрачността в икономи-

ката раждат едно благоденстващо об-

щество, което има една от най-ниските 

престъпности в света. 

Стратегически разположен в 

сърцето на Югоизточна Азия, Синга-

пур е островен град, столица и дър-

жава едновременно, с преуспяваща 

пазарна икономика.                                               На път за конгресния център 

Сингапур е и един от 4-те финансови центрове в света, наред с Лондон, Ню Йорк 

и Токио. Неговите преимущества са благоприятния инвестиционен климат, конкурент-

ната среда, челните места в класациите за икономически свободи, високообразованото 

и дисциплинирано население и високият му жизнен стандарт. 

Сингапур е една от най-гъсто населените страни в света – 6489 души/км². Пора-

ди малката си територия спечелването на земя в Сингапур е от жизнена важност. Необ-

ходимата за това почва бива набавяна от собствените хълмове, от морското дъно или 

бива закупена от съседните държави. По този начин територията на страната нараства 

от 581,5 km² през 1960 г. на 697,2 km² през 2003 г., като се очаква да се увеличи с нови 

100 km² до 2030 г. Климатът е влажен-тропичен, като температурата почти през цяла-

та година е около 28°С. 

Сингапур има ефективна система за здравеопазване, въпреки ниските бю-

джетни разходи в сравнение с развитите страни.  

Като цяло, Сингапур има най-ниската детска смъртност в света през последните 

двадесет години. Средната продължителност на живота в Сингапур е 79 години за мъ-

жете и 83 за жените, като по този показател страната се нарежда на 15-то място в све-

товната класация. Показателят за затлъстяване в зряла възраст е по-малко от 10%. Поч-

ти цялото население има достъп до водоснабдяване и канализация.  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D0%BB%D0%B6%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%B6%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D1%82%D0%B0
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Системата на здравеопазването се основава на трите принципа „M“: 

1. „Медифунд“ (на английски: Medifund) – осигурява защита за тези, които не 

могат да си позволят медицинско обслужване; 

2. „Медисейв“ (на англ.:  Medisave) –задължителна спестовна медицинска схема, 

която обхваща около 85% от населението; 

3. „Медишийлд“ (на англ.:  Medishield) – здравна осигурителна схема, финансира-

на от държавата.  

Обществените болници в Сингапур раз-

полагат с автономност по отношение на 

вземането на управленски решения и се 

конкурират за пациенти.  

За лицата с ниски доходи има схема за 

субсидиране.  

Сингапур има държавна система 

на образование, една от най-добрите в 

света. За основен език на обучение е приет 

английския, с цел да се затвърдят връзките 

в многонационалната държава и тя да се впише в глобалния свят. В страната има 6 

висши учебни заведения, в това число държавния Национален университет на Синга-

пур. 

 

Сингапур е най-развитата икономически страна в Югоизточна Азия, с про-

цъфтяваща индустрия, корабостроене, електроника, електротехника, мощна нефтохими-

ческа промишленост. Контейнерното пристанище на Сингапур е най-голямото в света 

по брой обработени контейнери. Летището Чанги е важен транспортен център за превоз 

както на пътници, така и на товари. Сингапур е най-голямата търговска сила в региона. 

Силно развит е риболовът и добивът на морски продукти. 

Обработваемите земи са около 20% от площта (660 km2). Отглеждат се култури 

като кокосова палма, каучуково дърво, тютюн, ананаси, екзотични цветя и др. Синга-

пур е световен износител на орхидеи, които са обявени за национален символ.  

Сингапур е високоразвита страна с търговска икономика и ниски данъци, в коя-

то важна роля играят международните корпорации.  

Брутният национален продукт на човек от населението е един от най-високите в 

света (през 2008 г. – 38 972,1 американски долара).  

В Глобалният индекс за конкурентоспособност на Световния икономически фо-

рум, икономиката на Сингапур заема 3-то място през 2009 г. Сингапур е причислен 

към източноазиатските тигри поради бързия скок на икономиката си до нивото на раз-

витите страни.  

В страната са развити производството на електроника (както на много известни 

европейски, американски и японски компании, така и на сингапурски, напри-

мер Flextronics), корабостроенето и сектора на финансовите услуги. Икономиката е 

силно зависима от износа, особено в областта на битовата 

електроника, информационните технологии, фармацевтиката.  

Със силно развит държавен сектор, очаква се в близ-

ките години размерът на активите на страната, поставени под 

управлението на държавата, да надмине този на Швейцария.                                             

Театърът „Еспланада 

Сингапур е вълнуваща смесица от култура, кухня, из-                                                

куство и архитектура - един от най-динамичните, мултикул-

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D1%83%D0%BD%D0%B8%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82_%D0%BD%D0%B0_%D0%A1%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D0%B0%D0%BF%D1%83%D1%80&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AE%D0%B3%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D1%82%D0%BE%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%90%D0%B7%D0%B8%D1%8F
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B8%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B2
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%BE%D1%80%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0_%D0%BF%D0%B0%D0%BB%D0%BC%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9A%D0%B0%D1%83%D1%87%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE_%D0%B4%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%BE&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%8E%D1%82%D1%8E%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B7%D0%BD%D0%BE%D1%81
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%80%D1%85%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%80%D1%83%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BD%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%83%D0%BA%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BA%D1%81_%D0%B7%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BA%D1%83%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD_%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%84%D0%BE%D1%80%D1%83%D0%BC
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A7%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B8_%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B0%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D1%82%D0%B8%D0%B3%D1%8A%D1%80%D0%B0
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=Flextronics&action=edit&redlink=1
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турни и хармонични градове в Азия 

Населението на Сингапур се състои от китайци (77%), малайци (14%), индий-

ци (7%) и 2% европейци, японци и други народности. 

Национален език по исторически причини е малайския, на който се пее и нацио-

налния химн „Напред, Сингапур“.  

Официалните езици са английски, мандарин, малайски и тамилски.  

Струва си да се замислим! 

В Сингапур глобите са много високи. Ако човек 

реши да се изплюе на земята, това ще му струва 500 до-

лара. Със същата сума ще се раздели, ако реши да пуши 

на публични места. Толкова е и глобата за изхвърляне на 

отпадъци като хартия. 

В Сингапур броят на превозните средства е из-

куствено ограничен. За да си купите кола, имате нужда 

от специално разрешително за кола (това разрешение се 

издава за срок от 10 години). Разрешителното струва около 10 000 долара на търг. Ку-

пуването на кола идва също така с вносно мито (41% от разходите). И накрая ще трябва 

да платите такса – 140% от стойността на автомобила. По този начин покупка на една 

Toyota Corolla, например, ще струва не по-малко от 100 000 долара. 

 

СИНГАПУР ЗА  БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА! 
 

Безопасността и здравето при работа защитава нашите работници, така 

че те да могат всеки ден да се връщат здрави при близките си у дома!  

Сингапур прие стратегически и дългосрочен подход за постигане на устойчива, 

непрекъснато подобряващи се безопасност и здраве при работа (БЗР-WSH) и произво-

дителност. 

Нашата визия е безопасна и здравословна работна среда за всички, както и стра-

ната ни да стане известна с най-добрите практики в БЗР.  

Министерството на работната сила в Сингапур отдава голямо значение на внед-

ряване на Култура на безопасност и здраве на всички работни места, както и засилване 

на посланието, че лошото управление на безопасността може да струва скъпо. Всички 

заинтересовани страни трябва активно да поемат отговорност за безопасността и здра-

вето и да сведат до минимум рисковете.  

Ето някои национални постижения, които сме постигнали:  

  2011 г. - Разширяване на обхвата на Закона за безопасност и здраве при 

работа за покриване на всички работни места, а не само в традиционните заводи и ра-

ботни площадки.  

  2008 г. - Представяне на Национална стратегия и Национален план за бе-

зопасност и здраве при работа – 2018 г.  

  2006 - Подобряване на националната рамка за безопасност и здраве при 

работа, за да се измести фокусът от спазването на разпоредбите на законодателст-

вото към постигане на резултати по безопасност и здраве при работа.  

За да се постигне по-нататъшен напредък в резултатите по безопасност и здраве 

при работа, нашите програми ще бъдат насочени към подпомагане на стопанските су-

бекти да променят своите нагласи за работа от констатиране на проблеми към фокуси-

ране върху намирането на решения за предотвратяване на злополуки и влошено здраве. 

Това е нашата дългосрочната визия за безопасността и здравето на работното място - 

Всеки инцидент е предотвратим!  

https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%81%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D0%B8%D0%B9%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%95%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B5%D0%B9%D1%86%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B8
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D0%B0%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D0%BD_%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD
https://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D1%81%D0%BA%D0%B8_%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BA
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АНГАЖИМЕНТЪТ НА СИНГАПУР ЗА БЕЗОПАСНОСТ  

И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 
Сингапур участва активно в световната общност за безопасност и здраве при ра-

бота, така че в дейността да се включат страните в региона и извън Азия, и да събере 

подкрепа за международни сътрудничества.  

Ето някои от основните етапи в това направление:  

2014 г. - АСЕАН Мрежа за трудова безопасност и здраве (АСЕАН-OSHNET) 

АСЕАН Мрежа за трудова безопасност и здраве (АСЕАН-OSHNET) е създадена 

през 2000 г. чрез меморандум за разбирателство между 10-те държави-членки на АСЕ-

АН (AMS). Визията на АСЕАН-OSHNET е да бъде ефективна мрежа за насърчаване на 

безопасна и здравословна работна среда, така че да доведе до по-продуктивна и конку-

рентна работна сила в държавите от АСЕАН.  

2012 г. – Ратифициране на Конвенция № 187 на МОТ 

Конвенция № 187 на МОТ (Международната организация на труда) е стандарт 

на труда, насочени към създаване и прилагане на съгласувани национални политики в 

областта на безопасността и здравето при работа (БЗР), и насърчаване на превантивна 

култура за безопасност и здраве чрез ефективно сътрудничество между тристранните 

партньори. Страните-членки, които ратифицират Конвенция № 187, са длъжни да се 

създадат национална рамка, с която да се насърчава БЗР.  

2010 г. – Сингапур подписа Декларацията от Сеул 2008 

Декларацията от Сеул, подкрепена от МОТ, служи като основен нов проект за 

изграждане на глобална култура за безопасност и здраве при работа. Декларацията под-

държа правото на безопасна и здравословна работна среда като основно човешко право, 

и счита, че подобряването на безопасността и здравето при работа има положително 

въздействие върху условията на труд, производителността, икономическото и социал-

ното развитие.  

2006 г. – Създаден е Международен консултативен съвет 

Министерството на работната сила сформира на Международния консултативен 

съвет (IAP) безопасност и здраве при работа (БЗР-WSH) през 2006 г. Това е част от 

усилията за подобряване БЗР-стандартите и резултатите в Сингапур.  

 

ПРИСЪЕДИНИ СЕ КЪМ НАС В ГЛОБАЛНИЯ ФОРУМ ЗА 

 ПРЕВЕНЦИЯ В СИНГАПУР през 2017 г. ! 
 

Домакин: Occupational Safety and Health Division (OSHD), Ministry of 

Manpower, Singapore 

XXI Световен конгрес по 

безопасност и здраве при работа 

през 2017 в Сингапур ще бъде ор-

ганизиран от Отдела за професио-

нална безопасност и здраве 

(OSHD) в  Министерството на ра-

ботната сила на Сингапур, като национален домакин, заедно с Международната орга-

низация на труда и Международната асоциация за социално осигуряване. 

 

* * * 


