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УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ФИЛИПС, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН ИЛИЕВ, 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МАНОЛОВ, 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА, 

 

Благодаря за поканата да бъдем част от Годишната среща на членовете на 

Европейската мрежа на професионалните организации по безопасност и здраве при 

работа. За мен, като част от ръководството на Главна инспекция по труда, това 

означава, че оценявате приноса на нашата Агенция за подобряване на условията, в 

които се трудят българските работници. Подобна оценка, получена от 

професионални организации, при това с авторитет у нас и в Европа, може само да ме 

радва. 

Фактът, че за обсъждане  на проблемите, свързани с безопасните условия на труд  

на национално и европейско ниво, е отделена  цяла седмица, е показателен за 

тяхната изключителна сериозност. Надежда за решаването им е единното мнение, че 

инвестициите в по-добрите условия на труд са най-ценните. И работодатели, и 

синдикати, и професионални организации, пряко ангажирани с осигуряването на 

безопасността, и държавните институции са наясно, че няма по-голяма 

възвръщаемост на инвестициите в човешкия живот и здраве. 

Смятам, че със своята дейност Инспекцията по труда вече Ви е убедила, че в наше 

лице имате партньори и съмишленици в борбата за осигуряване на безопасност и 

здраве при работа. Надявам се също да сме доказали на работодателите, че нашата 

основна цел не е да ги глобяваме, когато не изпълняват задълженията си по закон, а 

да им помогнем с информация и консултации как да пазят най-ефективно живота и 

здравето на своите работници. Не случайно при всеки идентифициран проблем ние 

организираме извънредни кампании, част от които задължително е и 

информирането. Подготвят се материали, които се разпространяват сред 

работодателите. Опитваме се да убедим и работниците, че никой по-добре от тях 

няма да пази  живота и здравето им. 

Последната кампания, с която определено можем да се похвалим, е в 

строителството. Масираните проверки там, разпространените, включително и през 

сайта ни, материали за опасностите точно в този сектор, които съдържат и 

предложения за най-ефективното им предотвратяване, доведоха през т.г. до двойно 

намаление на смъртните злополуки, а на общия им брой - с  1/5. Поне до момента е 

така и ние много се надяваме положителната тенденция да се запази. Между другото 

на събитие, свързано с отличаване на отличниците в осигуряването на здравословни 

и безопасни условия на труд, ние получихме благодарности от строителна компания 

за нашите засилени проверки. Оказа се, че те им помагат не само да коригират 

собственото си поведение като компания, но и да дисциплинират подизпълнителите 

им. 

Не мога да не припомня и друг голям принос на инспекцията в подобряването на 

работната среда у нас - разработването на проекта „Превенция за безопасност и 

здраве при работа“, финансиран по оперативна програма „Развитие на човешките 

ресурси“ на Министерството на труда и социалната политика. По него първо беше 

направено национално проучване за условията на труд в България, каквото не беше 

правено повече от 10 г. На базата на резултатите от него бяха идентифицирани 30-

те най-рискови дейности. За тях бяха разработени профили за безопасност и здраве, 
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кодекси за добри практики, както и интерактивни инструменти за оценка на риска, 

изключително подходящи и за провеждане на обучения. А като доказателство колко 

важно за нас е да следваме общоевропейските принципи и добри практики за 

подобряване условията на труд, мога да изтъкна факта, че използвахме за 

разработването на инструментите платформата на Европейската агенция за 

безопасност и здраве - Oira. Това ни позволи да разработим в пъти повече 

инструменти от планираните, както и да ги предоставим за ползване и на 

европейски работодатели. Всички материали по проекта са свободно достъпни на 

специално разработения сайт на проекта. На сайта на инспекцията има още много 

полезни информационни материали, които могат да бъдат в помощ на 

работодателите, а и на специализираните организации. Експертите ни също винаги 

са насреща да подкрепят всеки, който желае, но по една или друга причина, не знае 

как да подобри условията за своите работници и служители. Разбера се, в никакъв 

случай няма да пренебрегваме и основната функция на инспекцията - контролната, 

но от нея наистина трябва да се притесняват само онези работодатели, които не 

желаят да спазват закона. 

Благодаря още веднъж за поканата и успех на срещата! 

 


