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Безопасност и здраве при работа

I. Специализирани органи за социален диалог по условията на
труд в България са:

 Национален съвет по условия на труд – обединява
правителството с двете основни синдикални конфедерации и
организации на работодателите.

 Отрасловите и браншовите съвети по условия на труд –
включват представители на националните отраслови или
браншови федерации, асоциации и синдикати, отраслови или
браншови структури на работодателите и равен на техния
брой представители на съответното министерство или
ведомство.

 Областни (или общински) съвети по условия на труд
 Комисии по условия на труд и Групи по условия на труд



Безопасност и здраве при работа

I. Според Кодекса на труда, член 406:

 Синдикалните организации имат право да уведомяват
контролните органи за нарушения на трудовото законодателство и
да изискват налагане на административни санкции срещу
нарушителите.

В изпълнение на функциите си представителите на синдикалните
организации имат право на:

 посещават по всяко време предприятията и другите обекти,
където се работи, както и помещенията, използвани от
служителите;

 изисква от работодателя обяснения и предоставяне на
необходимата информация и документи;

 получават информация директно от служителите по всички
въпроси, свързани със спазването на трудовото законодателство.



Безопасност и здраве при работа

I. Подобряване на социалния диалог чрез:
 Изпълнение на Националната програма за безопасност и здраве

при работа 2022-2024 г. (НПБЗР) чрез предприемане на мерки за
подобряване на здравето и безопасността на работещите в
контекста на възстановяването от COVID-19, зеления, цифровия и
демографския преход. Конкретни оперативни цели:

 Разширяване на ролята на социалния диалог за осигуряване на
по-добра защита от нови рискове на работното място;

 Развитие на секторния социален диалог в областта на
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд;

 Подобряване на ролята на колективното договаряне по
индустрии/браншове, за да се подобри БЗР;

 Повишаване компетентността на ръководители и работници за
разширяване на социалния диалог при прилагане на
законодателството по БЗР.



БЗР И Дигитализацията

• Ангажиране на работниците в изпълнението на
всички стратегии за дигитализация;

• Усъвършенствани оценки на риска на работното
място и механизми за управление и регулиране на
БЗР при въвеждане на нови цифрови технологии;

• Работнически контрол за защита на данните,
свързани с устройствата за наблюдение и
получаване на своевременна информация;

• Разработване на адекватна система за обучение и
обучение на работещите по БЗР във връзка с
дигитализацията в тази област.



Зелена трансформация
1. Предложение за дефиниция на понятието „зелено работно място“:
 „Зелените работни места допринасят за повишаване

устойчивостта на околната среда, включително намаляване на
въглеродните емисии, опазване на биологичното разнообразие и
екосистемите и адаптиране към изменението на климата.»

2. Предложения за дефиниция на «зелени умения»:
 Умения, изискващи се от прехода към нисковъглеродна и

ресурсноефективна икономика, вкл. познания, специализирана
информация за технологии и продукти, който биха намалили
вредното влияние върху околната среда.

3. Предизвикателства:
Темповете, с които се очаква да се развива зелената икономика,
могат да доведат до липса на умения и до това неопитни работници
да участват в процеси, за които не са обучени, като по този начин ще
се изложат на по-висок риск. Някои от опасностите могат да бъдат
съвсем нови за определени професии и да се проявяват при тези
професии само в зелената икономика.



Зелена трансформация
 Картографиране на компетенцията и уменията на засегнатата

работна сила в областите и оценка на необходимостта от
повишаване на тяхната квалификация и преквалификация в
съответствие с изискванията на потенциалните инвеститори в
нисковъглеродна икономика;

 Организирани курсове за обучения в зелени умения в регионите и
предприятията, засегнати от нисковъглеродния преход;

 Програми за образование и обучение в нови компетентности,
спомагащи за развитие на зелена заетост;

 Наличие на методология, която да надгражда съществуващите
учебни програми към такива, свързани с изграждане на зелени
умения;

 Създаване на платформа за представяне на добри примери на
фирми, разкрили зелени работни места;

 Разработване на национална стратегия за устойчиво развитие и
зелена икономика.



Зелена трансформация
 Екологичният преход включва не само подобрения на

екологичната устойчивост, но и значително социално
измерение:

• Закриване на работни места и създаване на нови
«зелени работни места»

• Енергийна бедност – една трета от населението
• Транспортна бедност
• Либерализиране енергийния пазар за битови

потребители
• Социална ангажираност , но и социална поносимост

за бизнеса
• Социален фонд за климата
• Ролята на държавата



Благодаря за 
вниманието!

Огнян Атанасов
Вицепрезидент 

на КНСБ



Публичност по проекта

Уебсайт на проекта: https://knsb-re-dial.net
Брошури, плакати, учебни и рекламни 

материали
Обучени над 750 социални партньори
 18-месечна кампания за социален диалог с 

69 двустранни и 20 тристранни консултации
 пресконференции, повишаващи 

осведомеността на 1000 граждани
Международна заключителна конференция

https://knsb-re-dial.net/
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