
 

 

 

 

 

ДО 

УЧАСТНИЦИТЕ В ГОДИШНАТА СРЕЩА 

НА „ЕВРОПЕЙСКА МРЕЖА НА 

ПРОФЕСИОНАЛНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПО 

БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА" 

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА, 

За мен е удоволствие да поздравя участниците в Годишната среща на членовете 

на Европейската мрежа на професионалните организации по БЗР, на която България е за 

първи път домакин. Приветствам Националното сдружение за здравословни и безопасни 

условия на труд за инициативата, която дава възможност на специалисти не само от 

България и региона, но и от цяла Европа, да споделят своя опит в създаването на 

по-здравословни и безопасни работни места. 

Със своите членове в 25 европейски държави и с основните цели, които си 

поставя, а именно: да бъде партньор, представляващ позициите на професионалните 

организации в разработването на политиките по БЗР, както и за обмяна на опит и 

информация между професионалистите, Европейската мрежа на професионалните 

организации по БЗР е израз на приноса на гражданското общество и форум за обмяна на 

практически опит. 

Осъзнавайки ценността на обменения опит и знания, Министерството на труда и 

социалната политика участва като Фокусна точка в най-големия и признат 

общоевропейски информационен форум в областта на здравословните и безопасни 

условия на труд - Агенцията на Европейския съюз за безопасност и здраве при работа. 

Източници на ценен общоевропейски и международен опит и същевременно 

ангажименти, към които министерството се отнася с особена отговорност, са и 

участието в Консултативния комитет по безопасност и здраве при работа към 

Европейската комисия, както и в Международната организация по труда. Това е 

мотивация за нас да развиваме усилията си за разпространение и обмяна на информация 

и добри практики и в националната мрежа от заинтересовани институции и 

организациите на социалните партньори. Тази мрежа може и трябва да се обогатява и 

чрез участието на неправителствените организации, на асоциациите на 

професионалистите в областта на безопасността и здравето при работа и трудовата 

медицина, на индивидуалните експерти и специалистите в предприятията. 

Като представител на държавната власт Ви уверявам, че българското 

законодателство е напълно синхронизирано с европейското и с международните 

стандарти по отношение на осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

Разработени са и необходимите стратегически документи, свързани с подобряването на 

условията на труд. Но ако законодателството и политиките не се прилагат по най- 

ефективния начин в работната среда, няма голяма полза от тях. И точно в това е ролята 

на специалистите по безопасност и здраве при работа - да си съдействат, чрез



сдружаване, обмяна на опит, обучения, разпространяване на информация, съвместни 

инициативи, в постигането на основната цел - осигуряването на по-безопасни и по- 

здравословни условия на труд. 

Отправям към всички участници в срещата пожеланията си за ползотворно 

сътрудничество и бъдещи успехи в намирането на решения на нововъзникващите 

предизвикателства в областта на безопасността и здравето при работа в постоянно 
изменящия се свят на труда и работната сила. 

ЗАМЕСТНИК-МИНИСТЪР:  

      ГЪЛЪБ ДОНЕВ 


