
   

 

 

 

 

НАРЪЧНИК  

 

„Ефективно справяне с икономическата криза и ролята на работниците и 

социалните партньори в публичния сектор“ 

 

Понятия:  

„Заинтересовани страни“- когато има социален диалог и споразумения между 

синдикати и правителство/институция като работодател- тоест само за публичния 

сектор, „двустранно партньорство“ 

„Тристранно сътрудничество“ – синдикат, работодател, правителство.  

 

В публичния сектор в Република България работят: 

 

 Служители по служебно правоотношение- по Закон за държавния служител- 

като основен, а за всеки отрасъл в публичния сектор  има съответния 

допълнителен закон, отразяващ спецификата на предоставяната публична 

услуга; 

 работници по трудово правоотношение- по Кодекса на труда.  

 

УВОД 

 

След обявяването на пандемията във всички европейски страни станахме 

свидетели на социални промени, които доведоха до „предефиниране на публичния 

сектор“ по отношение на разбирането, организирането и предоставянето на обществени 

услуги на гражданите. 

Това доведе до това, че всички работници, особено тези в публичния сектор, са 

изправени пред нови предизвикателства, произтичащи от внедряването на нови 

комуникационни и информационни технологии, дигитализация, автоматизация, 

екстернализация на услуги или нови форми на заетост или предоставяне на общи 

услуги, като напр. работа от разстояние. 

Обществените служби и техните работници в много случаи са претоварени с 

работа; те замениха работата на живо с виртуална работа; в определени професионални 

сектори (здравеопазване, помощни услуги, образование, спешни служби, охрана и др.) 

работниците са претърпели професионално изгаряне поради физическо натоварване и 

емоционално напрежение, на което са били изложени през цялото време по време на 

пандемията. 

С настоящия наръчник обръщаме внимание на въздействието, което тези 

промени оказват върху работниците, за да изработим по-добри инструменти и 

стратегии за постигане на пълно участие на социалните партньори във вземането на 

решения от нашите публични администрации, в рамките на работни звена и компании 

от частния сектор, чрез колективно договаряне с представители на публичната 

администрация. 



   

 

Наръчника е предназначен преди всичко за синдикални лидери и съдържа 

основна информация за дейностите, свързани с мерките за възстановяване и 

устойчивост, насърчавани от Европейския съюз, които публичните инстититуции и 

синдикатите могат да осъществят в борбата срещу икономическата и здравната криза, 

причинена от пандемията COVID-19.  

Мерките на Европейския съюз за ускоряване на възстановяването от здравната 

криза, причинена от COVID-19, както и от икономическата криза, са основно 

фокусирани върху два аспекта: поддържане на заетост и/или създаване на нови работни 

места с цел посрещане на нови предизвикателства на пазара на труда, и насърчаване на 

обучение, което позволява професионално развитие и преквалификация, както и 

фаворизация на ученето през целия живот, ориентирано към заетостта. With financial 

support from the European Union  

 В тази връзка следва да се припомни, че на 20 юни 2019 г. беше публикувана 

Директива 2019/1152 относно прозрачните и предвидими условия на труд в 

Европейския съюз, която държавите-членки трябва да транспонират до 1 август 2022 г. 

и която установява различни елементи, свързани с обучението, което се определя като 

предпоставка за наемане на работници, с особен акцент върху начина, по който на 

работниците може да се гарантира обучение през целия трудов живот, което е 

катализатор на заетостта.  

 Следвайки „пътя“ към дефиниране на икономическо възстановяване и 

смекчаване на последиците от COVID-19, в Република България, акцентираме в този 

наръчник на основни аспекти, които ни позволяват да се информираме и справим 

ефективно с тази криза.  

 

Установяване на насоки и дефиниране на цели 

 

Този Наръчник  може да бъде от полза, за да се поддържа социален диалог 

между синдикалните ръководства/социалните партньори и 

работодателите/правителствата, при установяване на насоки и дефиниране на цели по 

следните теми: 

 

I. Нови форми на заетост- дистанционната работа и дигитализацията, прилагани в 

Република България, особено в публичния сектор и ефектите, които могат да 

имат върху работниците и техните условия на заетост.  

II. Здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна база в Република 

България, съгласно Решения на Стратегическата рамка за 2021-2027 г., нейните 

различни стратегически насоки, като се имат предвид различните 

професионални сектори и дейности.  

III. Защита на правата на работниците и условията на тяхната заетост по време на 

криза; ролята на социалните партньори в Република България.  

IV. Предизвикателствата на процеса на преструктуриране, които в по-голяма или 

по-малка степен се очакват от сегашния публичен сектор в Република България, 

с оценка на въздействието на услугите за аутсорсинг или подизпълнител върху 

посочения процес. 



   

 

V. Подобряване на дигиталните умения на работниците с цел оцеляване на пазара 

на труда, професионално развитие или смяна на работата в процесите на преход. 

Националния план за достъп до европейските фондове за възстановяване и 

устойчивост на Република България - мерките, свързани с цифровата 

трансформация  и дигитализация на публичния сектор. 

 

ТЕМА I 

I. Нови форми на заетост - дистанционната работа и дигитализацията, прилагани в 

Република България, особено в публичния сектор и ефектите, които могат да имат 

върху работниците и техните условия на заетост. 

 

1. Как се прави преминаването от работа в офис към работа от разстояние? Кой 

може да прави предложението за промяната?  

---------------- 
Кодексът на труда (КТ) разписва специални правила за работата от разстояние. 

Изрично е определено, че това е "форма за организиране на работа, изнесена извън 

помещения на работодателя, извършвана по трудово правоотношение чрез 

използването на информационни технологии, която преди изнасянето й е била или би 

могла да бъде извършвана в помещенията на работодателя". Наблегнато е и че работата 

от разстояние има доброволен характер. 

Условията и редът при тази форма се уговарят в колективен или в индивидуален 

трудов договор. В индивидуалния се договарят конкретно всички условия, права и 

задължения на страните по него във връзка с работата от разстояние и осъществяването 

й. Важно е да се знае, че работодателят може да предложи на работника или служителя, 

с допълнително споразумение към индивидуалния трудов договор, да премине от 

работа, извършвана в помещенията на работодателя, към работа от разстояние. Отказът 

на работника и служителя не може да доведе до настъпване на неблагоприятни 

последици за него. Самият работник или служител може, от своя страна, също да 

предложи на работодателя да премине от работа, извършвана в помещенията на 

работодателя, към работа от разстояние. 

КТ определя, че с индивидуалния или с колективен трудов договор могат да се 

уговорят и смесени режими на работа и условията и редът за тяхното прилагане. 

Възможно е да се определят и условия за обратния процес за преминаване от работа от 

разстояние към работа в помещенията на работодателя. 

Като цяло конкретният характер на работата от разстояние, условията и редът за 

осъществяването ѝ се определят в индивидуалния трудов договор. 

С индивидуален или колективен договор, както и с вътрешни актове на 

работодателя, могат да се приемат правила, чрез които да се определят редът за 

възлагането и отчитането на работата от разстояние. Пак с тях може да се 

определят съдържанието, обемът, постигнатите резултати и други характеристики на 

работата, които са от значение за отчитане на извършеното. 

КТ определя и правилата за работното място. Работникът или служителят, който 

извършва работа от разстояние, осигурява в дома си, или в избраното от него друго 

помещение извън предприятието, определено пространство за работно 

място. Въпросите, свързани с работно, техническо и друг вид оборудване на работното 

място, задължения и разходи по поддръжката му, други условия за доставка, подмяна и 



   

 

поддържане на оборудването, както и клаузи с оглед придобиването на отделни 

елементи от оборудването от работника или служителя, който извършва работа от 

разстояние, се уговарят в индивидуалния трудов договор.  

Работодателят осигурява за своя сметка необходимото за извършване на 

работата от разстояние оборудване, както и консумативи за функционирането му. Пак 

той дава програмно (софтуер) осигуряване, техническа профилактика и поддържане, 

както и устройства за комуникация с работника или служителя, извършващ работа от 

разстояние, включително интернет свързаност. В индивидуалния трудов договор може 

да се уговори използването на собствено оборудване на работника и служителя, както и 

всички права и задължения, произтичащи от това. Пак в този договор се уговарят 

условия за предотвратяване на злоупотреба от страна на работника или служителя, 

който извършва работа от разстояние, с предоставените му оборудване, интернет и 

комуникационни връзки. Извън пряката си работа работникът или служителят може да 

ги използва в рамките на разумното и добрите нрави.  Работодателят осигурява 

предварително писмена информация на работника или служителя за отговорността и 

санкциите при неспазване на установените правила и изисквания, в т.ч. за защита на 

служебните данни, която е неразделна част от индивидуалния му трудов договор. 

2. Обществените служби и техните работници в много случаи са претоварени с работа. 

Те замениха работата на живо с виртуална работа. В определени професионални 

сектори (здравеопазване, помощни услуги, образование, спешни служби, охрана и др.) 

работниците са претърпели професионално изгаряне поради физическо натоварване и 

емоционално напрежение, на което са били изложени през цялото време по време на 

пандемията.  

Всичко това ни принуждава да обърнем специално внимание на въздействието, 

което тези промени оказват върху работниците, за да изработим по-добри инструменти 

- един от тези е например Въпросник към Наръчника.   

Въпросникът, който може да ползвате е предназначен за диагностика на 

“синдрома на емоционално изгаряне”, възникващ у човека в процеса на изпълнение на 

различни дейности, свързани с продължителното въздействие на редица 

неблагоприятни стресови фактори. Емоционалното изгаряне е личностен механизъм на 

психологическа защита под формата на пълно или частично изключване на 

емоционалния отговор на определени психотравмиращи въздействия. «Изгарянето» 

върши работа доколкото позволява на човек да дозира и икономисва своята енергия. От 

друга страна, обаче, «изгарянето» се отразява отрицателно на изпълнението на 

професионалните дейности и отношенията с партньори, клиенти и колеги. 

ТЕМА II 

II. Здравословни и безопасни условия на труд. Нормативна база в 

Република България, като се имат предвид различните професионални сектори и 

дейности.  

1. Задължение за разработване на правила за осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд в предприятието. 

В изпълнение на изискването да осигури здравословни и безопасни условия на 

труд при осъществяване на дейността на предприятието, работодателят е длъжен да 

разработи правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в 

предприятието. Тези правила ще бъдат изискани от работодателя при проверка от 

контролните органи на Инспекцията по труда. 



   

 

Правно основание: чл. 277, ал.1 от Кодекса на труда 

2. Мерки за координация на действията на работодателите за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 

В обекти или работни площадки, на които се извършват работи или дейности, 

включително при използване на едно работно място или работно оборудване от 

работещи на двама и повече работодатели, всеки от работодателите е длъжен да 

докаже, че е предприел мерки за координация на действията си с другите работодатели 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Тези дейности се 

обективират в изготвяне на писмен документ между работодателите, в който са 

посочени мерките и дейностите за осигуряване на ЗБУТ, взаимното информиране за 

рисковете при работа и координирането на дейностите за предпазване на работниците 

от тези рискове. 

Правно основание:  чл. 18 от ЗЗБУТ 

3. Задължения на работодателя за разработване на физиологичен режим на 

труд и почивка 

Работодателят е длъжен да изготви и поддържа документация, с която да 

установи, че в предприятието има разработен физиологичен режим на труд и почивка. 

Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗЗБУТ при работа с високо нервно-психическо натоварване, 

наложен ритъм, монотонност и принудителна работна поза, определена трудова норма 

и при сменна работа работодателят разработва физиологичен режим на труд и почивка 

(ФРТП), който спомага за запазването на здравето и работоспособността на работещите 

лица. Оценка на ефективността му се прави от службата по трудова медицина или от 

специалисти, работещи в областта на трудовата медицина, въз основата на 

физиологични и здравни критерии. Срокът за извършване на оценката е една година 

след въвеждането на ФРТП. 

Правно основание: чл. 12 от ЗЗБУТ и Наредба № 15 от 31.05.1999 г. за 

условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на физиологични 

режими на труд и почивка по време на работа 

4. Задължения на работодателя за организиране на защитата от 

професионалните рискове и превенция на тези рискове 

Във връзка с изпълнението на задълженията си за организиране на защитата от 

професионалните рискове и превенция на тези рискове, работодателят е длъжен да 

проведе редица дейности в зависимост от обема, естеството на работата и характера на 

професионалния риск. Той може да назначи или определи едно или повече длъжностни 

лица с подходящо образование и квалификация, които да изпълняват функциите на 

орган по БЗР. Определянето се извършва със Заповед, която работодателят следва да 

представи на контролните органи на Главна инспекция по труда. Възможно е в 

зависимост от обема на дейността, естеството на работата и характера на 

професионалния риск, работодателят сам да изпълнява функциите на орган по 

безопасност и здраве, когато той е физическо лице, или да създаде специализирана 

служба. Въз основа на Наредба № 3 за функциите и задачите на длъжностните лица и 

на специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на 

дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези 

рискове, работодателят определя функциите и задачите на длъжностните лица и на 

специализираната служба. 



   

 

Правно основание: чл. 24 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и Наредба № 3 от 27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните 

лица и на специализираните служби в предприятията за организиране 

изпълнението на дейностите, свързани със защитата от професионалните рискове 

и превенция на тези рискове 

5. Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на лични предпазни 

средства (ЛПС) 

Във всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност, при 

извършването на работа, свързана с риск за здравето и безопасността, който не може да 

се отстрани по друг начин, работодателят осигурява на работещите необходимите 

лични предпазни средства (ЛПС). Лично предпазно средство е всяко приспособление, 

екипировка, проектирано да се носи или използва от работещия, за да го предпазва от 

една или повече възможни опасности, заплашващи неговото здраве и безопасност при 

работа, както и всяко допълнение, принадлежност или специално работно облекло, 

проектирани за същата цел. ЛПС се предоставят на работещите в деня на постъпването 

им на работа. Те трябва да отговарят на нормите и изискванията за осигуряване на 

безопасност и опазване на здравето, съдържащи се в приложимите за съответното ЛПС 

нормативни актове, свързани със съществените изисквания към продуктите, които са 

предназначени за пускане на пазара и/или за пускане в действие. Работодателят 

предварително информира всеки работещ за рисковете, от които го защитават личните 

предпазни средства, които той му предоставя за ползване. Той съставя Списък, който 

съдържа работните места, професии и видове работи, за които се използват ЛПС, срок 

за износване, като осигурява известен резерв от лични предпазни средства. 

Работодателят е длъжен да извършва периодични проверки за качествата на ЛПС, 

удостоверени с протоколи. Работодателят изготвя и списък за раздадените лични 

предпазни средства и специално работно облекло, съгласно идентифицирания риск, на 

който са изложени работещите и писмени документи, удостоверяващи предоставянето 

им. Той следва да изготви заповед за съхраняване на лични предпазни средства, които 

се използват аварийно. 

Правно основание: чл. 284 от Кодекса на труда и Наредба № 3 от 19.04.2001 

г. за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 

работещите при използване на лични предпазни средства на работното място 

6. Задължение на работодателя, свързано с осигуряване на безплатна храна 

и/или добавки към нея 

За работниците и служителите, които работят в предприятия със специфичен 

характер и организация на труда, работодателят осигурява безплатна храна и/или 

добавки към нея. Специфичен характер на труда и специфична организация на труда, 

при които на работниците и служителите се осигурява безплатна храна и/или добавки 

към нея, са регламентирани в  чл. 2 и следващите от Наредба № 11 от 21.12.2005 г. за 

определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или добавки към 

нея. 

Разходите за осигуряване безплатна храна и/или добавки към нея са за сметка на 

издръжката на предприятието. По-големи размери на стойността на храната и/или 

добавките към нея, предвидени в чл. 5 от Наредбата, могат да бъдат договаряни в 

колективен трудов договор, както и между страните по трудовото правоотношение. 



   

 

При проверка на контролните органи работодателят е длъжен да представи 

издадена от него Заповед за определяне на работниците и служителите, които имат 

право на безплатна храна и/или добавки към нея, както и да представи писмено 

съгласуване със СТМ и доказателства за проведено консултиране с КУТ/ГУТ при 

определянето на работниците и служителите, които имат право на безплатна храна или 

добавки към храната. 

Правно основание: чл. 285 от Кодекса на труда и Наредба № 11 от 21.12.2005 

г. за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна храна и/или 

добавки към нея 

7. Задължения на работодателя за учредяване на комитети и групи по 

условия на труд 

В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персонал от 5 

до 50 работещи, включително се, изграждат групи по условия на труд (ГУТ). Групата 

по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя на съответното 

структурно звено и от един представител на работещите по безопасност и здраве при 

работа. 

В търговските дружества и в другите предприятия и организации с повече от 50 

работещи се учредяват комитети по условия на труд (КУТ). Комитетът включва 

представители на работодателя и равен на тях брой представители на работещите по 

безопасност и здраве при работа, но не-повече от 10 лица.    

Комитетите и групите по условия на труд обсъждат всяко тримесечие 

цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване на безопасността на 

работещите и предлагат мерки за подобряване. 

Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават 

задължително първоначално (до един месец след избирането им) и ежегодно. 

Правно основание: чл. 27 – 32 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд и Наредба № 4 от 3.11.1998 г. за обучението на представителите в 

комитетите и групите по условия на труд в предприятията 

8. Задължения на работодателя за извършване на оценка на риска в 

предприятието 

При осъществяване на дейността за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд работодателят е длъжен да оценява рисковете за безопасността и 

здравето на работещите като обхване избора на работно оборудване, използването на 

химични вещества и препарати и организацията на работните места. В съответствие с 

оценката на риска и при необходимост е длъжен да планира и прилага превантивни 

мерки и методи на работа и производство за предотвратяване или намаляване на риска. 

Такова задължение имат не само работодателите, а и лицата, които работят за своя 

сметка сами или в сдружение с други лица. За изпълнението на тези си задължения 

работодателят следва да представи на контролните органи документация, 

удостоверяваща извършената оценка на риска в предприятието. Тя следва да обхваща 

оценка на риска на работните места, работното оборудване  и програми за намаляване 

на риска. 

Правно основание: чл. 16 и чл.17 от Закона за здравословни и безопасни 

условия на труд и Наредба № 5 за реда, начина и периодичността на извършване 

на оценка на риска 



   

 

9. Задължение на работодателите да осигури обслужване на работещите от 

регистрирани служби по трудова медицина 

Работодателите са длъжни да осигурят обслужване на работещите от 

регистрирани служби по трудова медицина. От тази законова разпоредба следва 

задължението на работодателя да сключи договор с регистрирана служба по трудова 

медицина или сам, или съвместно с други работодатели да създаде такава. 

Правно основание: чл. 25 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд и 

Наредба № 3 от 25.01.2008 г. за условията и реда за осъществяване дейността на 

службите по трудова медицина 

10. Задължение на работодателите за организиране и провеждане на 

периодично обучение или инструктаж 

Съгласно чл. 281, ал. 5 от КТ работодателят е длъжен да организира 

провеждането на периодично обучение или инструктаж на работниците и служителите 

по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. За целта е 

необходимо той да създаде организация за провеждане на обучение и/или инструктаж 

на своите работещи. Работодателят доказва изпълнението на тези си задължения чрез 

представяне на изготвени Правила/инструкции за безопасна работа за видовете 

дейности, които се изпълняват в предприятието. Задължението обхваща и изготвянето 

на заповеди и програми, свързани с инструктажите по безопасност на труда, книга за 

инструктажи, за удостоверяване на начален, инструктаж на работното място, 

периодичен, ежедневен и извънреден инструктаж, служебни бележки за проведен 

начален инструктаж, протоколи от изпити на лицата, на които е проведено обучение с 

изпит. Работодателят е длъжен да води и съхранява за срок не по-малък от 5 години 

документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по 

безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 9, ал 2 от Наредба № РД-07-2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд, в това число книга и програма за начален 

инструктаж, книга и програма за инструктаж на работното място и периодичен 

инструктаж, както и заповеди за определяне на видовете инструктаж и за лицата, които 

ще провеждат видовете инструктаж и заповед за определяне на длъжностно лице по 

безопасност и здраве. 

Правно основание: чл. 281 от Кодекса на труда и Наредба № РД-07-2 от 

16.12.2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 

11. Задължения на работодателя за осигуряване на безопасност при 

използване на работно оборудване 

В изпълнение на тези си задължения собственикът или ползвателят на 

предприятие, обект или работно оборудване поддържа досие, което включва: 

екзекутивната документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното 

осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част "Технологична", 

протоколите за успешно проведени единични и приемни изпитвания на машини и 

съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането на строежа в експлоатация, 

доказващи съответствието на изпълненото строителство с изискванията на ЗЗБУТ, 



   

 

както и всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при 

експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за състоянието на 

работната среда, включително резултатите от мониторинга, когато се предвижда такъв. 

За работно оборудване, изложено на въздействия, които могат да причинят влошаване 

на състоянието му и да доведат до опасни ситуации, работодателят осигурява 

извършването на периодични проверки и при необходимост на периодични изпитвания 

за гарантиране на безопасната му работа. За резултатите от проверките на работното 

оборудване се съставя протокол, който се съхранява в досие съгласно чл. 10 от Наредба 

№ 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 

на труд на работните места и при използване на работното оборудване, което се 

предоставя на контролните органи при поискване (чл. 168а, ал. 5 от Наредба № 7).  

Работодателят също така е задължен да предостави на работещите съответна 

информация и когато е необходимо, като при използване на работно оборудване, при 

което съществува риск за безопасността и здравето на работещите, работодателят 

осигурява прилагането на писмените инструкции, съгласно чл. 166 и сл. от Наредба № 

7 от 23.09.1999 г. 

Всички операции, извършвани с работното оборудване или с негови части и 

елементи във връзка с монтаж, експлоатация, поддържане, ремонт и демонтаж се 

изпълняват при спазване на инструкциите на производителя и установените 

организационни и технически мерки за безопасност и опазване здравето при работа. 

Производителите и вносителите на работно оборудване, технологии и материали 

осигуряват съпроводителна документация на български език с всички необходими 

данни и изисквания, свързани с безопасната им експлоатация, поддържане и ремонт, 

която се съхранява при работодателя (чл. 164 и сл. от Наредба № 7). 

Правно основание: чл. 10; чл. 164, чл. 166 и чл. 168а, ал. 5 от Наредба № 7 от 

23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни условия на 

труд на работните места и при използване на работното оборудване 

12. Задължения на работодателя за предприемане на подходящи 

организационни мерки или за осигуряването на използването на 

подходящи технически средства и оборудване за избягване на ръчната 

работа с тежести 

Когато ръчната работа с тежести не може да бъде избегната, работодателят е 

длъжен да предприеме необходимите организационни мерки за ограничаване на 

ръчната работа с тежести, описани в чл. 4 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за 

физиологични норми и правила  за ръчна работа с тежести. Изпълнението на това 

задължение работодателят следва да докаже с документацията по оценката на риска, 

информация за предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и обща характеристика на товара, предварителна оценка на 

физическата годност на лицата за извършване на ръчна работа с тежести и 

доказателства за периодична оценка на въздействието на ръчната работа с тежести 

върху работоспособността и здравето на работещите, както и извършени медицински 

изследвания при оплаквания от работещите за смущения в здравето, свързани с ръчната 

работа с тежести. 

Правно основание: чл. 4 от Наредба № 16 от 31.05.1999 г. за физиологични 

норми и правила  за ръчна работа с тежести 



   

 

13. Работодателят предприема всички необходими мерки за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 

извършване на товарно-разтоварни работи (подробно описани в чл. 4 от 

Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд при извършване на товаро-разтоварни работи) включително 

осигурява разработването и въвеждането на физиологичен режим на труд и 

почивка за конкретния вид товарно-разтоварна работа,  предоставя на 

работещите, извършващи товарно-разтоварни работи, лични предпазни 

средства, съобразени със спецификата на извършваната товарно-разтоварна 

работа и др. В изпълнение на тези си задължения работодателят разработва и 

утвърждава разбираемо написани за работещите правила за осигуряване на 

безопасни и здравословни условия на труд при извършване на товарно-

разтоварни работи. Организира провеждането на инструктаж на работещите 

и на всички други лица, които могат да бъдат застрашени, по правилата за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при извършване 

на товарно-разтоварни работи. При проверка от контролните органи 

работодателят следва да представи разработен физиологичен режим на труд 

и почивка за конкретния вид товаро-разтоварна работа, Правила за 

осигуряване на ЗБУТ при извършване на товаро-разтоварни работи, 

Предварителна и периодична оценки на физическата годност и 

въздействието на лицата, които ще извършват товаро-разтоварни работи, 

утвърдена от него схема и правила за движението в местата за извършване на 

товаро-разтоварни работи, проект за изработване и монтаж на стелажа, 

инвестиционен проект за закрепване на стелажа към конструкцията на 

сградата, техническа документация на български език за стелажа, план за 

разполагане на товарите върху стелажа и др. 

Правно основание: Наредба № 12 от 30.12.2005 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при извършване на товаро-разтоварни 

работи 

14. Задължения на работодателите за създаване на План за предотвратяване 

и ликвидиране на аварии, утвърден от работодателя 

При осъществяване на дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и 

трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява 

опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта в съответствие 

с чл. 35 от Закона за защита при бедствия. Необходимо е работодателят да утвърди и 

актуализира авариен план, да запознае работещите със задълженията им, произтичащи 

от него и организира и документира провеждането на тренировки по изпълнение на 

аварийния план най-малко веднъж годишно. 

Правно основание: чл. 248 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г. за минималните 

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

при използване на работното оборудване, чл. 137 от Закона за устройство на 

територията и чл. 35 от Закона за защита при бедствия 



   

 

15. Задължения за работодателя във връзка с необходимостта от сключване 

на задължителна застраховка на работниците и служителите за риска 

„Трудова злополука” 

На задължително застраховане, съгласно Наредбата за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска "трудова злополука", обн., ДВ, бр. 

15 от 17.02.2006 г., изм. и доп. с бр. 5 от 19.01.2010 г. подлежат не всички работници и 

служители, а само тези, които извършват работа, при която съществува опасност за 

живота и здравето им. При проверка от контролните органи на Главна инспекция по 

труда работодателят следва да представи Списък на длъжностите, подлежащи на 

задължителна застраховка за риска „Трудова злополука” и доказателства, че такава е 

направена: Договор със застраховател, притежаващ разрешение за извършване на 

дейност по т.1 от раздел ІІ на Приложение 1 към Кодекса за застраховането; 

Документи, съгласно чл. 3 и следващите от Наредбата, удостоверяващи направена 

задължителна застраховка на работниците и служителите за риска „Трудова 

злополука”. 

Правно основание: чл. 52 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и Наредба за задължително застраховане на работниците и служителите за 

риска "трудова злополука" 

16. Задължения за работодателя за създаване и поддържане на Регистър за 

отчитане на трудовите злополуки, съгласно Наредба за установяване, 

разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки 

Трудова злополука е всяко внезапно увреждане на здравето, станало по време и 

във връзка или по повод на извършваната работа, както и при всяка работа, извършена 

в интерес на предприятието, когато е причинило неработоспособност или смърт. 

Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път при отиване или връщане 

от работното място до основното място на живеене; мястото, където осигуреният 

работник обикновено се храни през работния ден; мястото за получаване на трудовото 

възнаграждение. Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е 

увредил здравето си. Правната уредба за трудовите злополуки и професионалните 

заболявания се съдържат в Кодекса за социално осигуряване (глава пета), Кодекса на 

труда, Закона за здравословни и безопасни условия на труд и Наредбата за 

установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки. 

Съгласно чл. 14. от Наредба за установяване, разследване, регистриране и 

отчитане на трудовите злополуки работодателят поддържа регистър на трудовите 

злополуки, в който се вписват: Номерът и датата на декларацията за трудова злополука; 

Входящият номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ; Трите имена и 

ЕГН (ЛНЧ за чужд гражданин) на пострадалия;  Мястото и времето на злополуката; 

 Номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за 

приемане или за неприемане на злополуката за трудова;  Последиците от злополуката: 

временна неработоспособност, временно намалена работоспособност, инвалидност или 

смърт и броят на дните (в календарни и работни) от злополуката. 

Работодателят определя с писмена заповед лице за поддържане на регистъра и за 

съхраняване на декларациите за трудови злополуки. Декларациите за трудова 

злополука се съхраняват не по-малко от 5 години, считано от датата на регистрацията. 



   

 

Правно основание: Наредба за установяване, разследване, регистриране и 

отчитане на трудовите злополуки 

17. Задължения за работодателя във връзка с подаване на Декларация по 

чл. 15  от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

Съгласно чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

(ЗЗБУТ) юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, 

както и юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им 

от предприятие, което осигурява временна заетост, са длъжни да подават годишна 

декларация в териториалната дирекция "Инспекция по труда" по адреса на регистрация 

на предприятието в срок до 30 април на следващата година. 

Информация за декларацията по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия 

на труд и начинът на подаване и специализирания софтуер, се намират на интернет 

страницата на ИА ГИТ в раздел: „Административно обслужване”, подраздел: „е-Услуги 

(Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ)”. 

Правно основание: чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд и Наредба № 3 от 23.02.2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за 

подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд 

ТЕМА III 

III. Защита на правата на работниците и условията на тяхната заетост по 

време на криза; ролята на социалните партньори в Република България.  

1. Представителни организации на работниците и служителите съгласно 

КТ.  

КТ „Подкрепа“ е представителна организация на национално равнище. 

Чл. 34. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нов, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 120 от 2002 г., бр. 

40 от 2007 г., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г., бр. 7 от 2012 г.) За 

представителна организация на работниците и служителите на национално равнище се 

признава организация, която отговаря на следните изисквания: 

 1. (изм. – ДВ, бр. 8 от 2016 г., в сила от 29.01.2016 г.) да има най-малко 50 хиляди 

членове; 

 2. да има организации на работниците и служителите в повече от една четвърт от 

дейностите, определени с код до втори знак от Класификацията на икономическите 

дейности, утвърдена от Националния статистически институт, с членуващи не по-малко 

от 5 на сто от заетите лица във всяка икономическа дейност или най-малко 50 

организации с не по-малко от 5 членове във всяка икономическа дейност; 

 3. да има местни органи в повече от една четвърт от общините в страната и национален 

ръководен орган; 

 4. да има качество на юридическо лице, придобито по реда на чл. 49, ал. 1 най-малко 

три години преди подаването на искането за признаване на представителност. 

Признаване на представителни организации 

Чл. 36. (Отм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., нов, бр. 25 от 2001 г., изм., бр. 40 от 2007 г.) (1) 

Организациите на работниците и служителите и на работодателите се признават по 

тяхно искане за представителни на национално равнище от Министерския съвет за срок 

4 години. 



   

 

 (2) Веднъж на 4 години Министерският съвет провежда процедура за признаване на 

организациите на работниците и служителите и на работодателите за представителни 

на национално равнище. 

 (3) Председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество обявява в 

"Държавен вестник" начало на процедура за признаване на представителност 6 месеца 

преди изтичането на срока по ал. 1. 

 (4) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Организациите на работниците и служителите и на 

работодателите, които искат да бъдат признати за представителни, подават исканията 

си в четиримесечен срок от датата на обнародване на обявлението по ал. 3. 

 (5) Министерският съвет определя реда за установяване наличието на критериите за 

представителност по чл. 34 и 35 при спазване на следните принципи: 

 1. равнопоставеност при преценка на критериите за представителност и на наличието 

на социален мандат; 

 2. прозрачност на процедурата по установяване наличието на критериите за 

представителност по чл. 34 и 35;  

3. гарантиране истинността на първичната информация; 

 4. взаимен контрол при установяване наличието на критериите за представителност. 

 (6) (Изм. - ДВ, бр. 61 от 2011 г.) Министерският съвет се произнася с решение в 

двумесечен срок от постъпването на редовно направено искане от заинтересувана 

организация. 

 (7) (Изм. – ДВ, бр. 77 от 2018 г., в сила от 1.01.2019 г.) Отказът на Министерския съвет 

да признае организация на работниците и служителите или на работодателите за 

представителна се мотивира и съобщава на заинтересуваната организация в 7-дневен 

срок от приемането му. Заинтересуваната организация може да обжалва отказа пред 

съответния административен съд по реда на Административнопроцесуалния кодекс. 

 (8) За представителни се признават и всички поделения на организация, призната за 

представителна на национално равнище. 

2. Национален съвет за тристранно сътрудничество. 

Функции 

 обсъжда и дава мнения по проекти на нормативни актове, уреждащи 

въпросите на:  трудовите и непосредствено свързаните с тях отношения;  

здравословните и безопасните условия на труд;  заетостта, безработицата и 

професионалната квалификация;  общественото и здравното осигуряване;  

доходите и жизненото равнище; въпроси, свързани с бюджетната политика;  

социалните последици от преструктуриране; осъществява консултации и 

сътрудничество на национално равнище по въпросите на трудовите и 

непосредствено свързаните с тях отношения; осигурителните отношения, както 

и по въпросите на жизненото равнище; координира работата на национално 

равнище по програми, отнасящи се до въпросите на социалния диалог, с 

национално и международно финансиране, в които участват всички представени 

в Националния съвет за тристранно сътрудничество страни  

 Към НСТС се създават постоянни комисии по въпросите на:  

1. доходите и жизненото равнище;  

2. осигурителните отношения;  

3. трудовото законодателство;  



   

 

4. социалните последици от преструктурирането и от приватизацията;  

5. бюджетната политика. 

Секретариат на Националния съвет за тристранно сътрудничество- Министерски 

съвет и неговата администрация  

Председател 

• Заместник министър-председател  

Членове 

• Българска стопанска камара (БСК)   

• Конфедерация на независимите синдикати в България (КНСБ) - 

• Министър на труда и социалната политика  

• Конфедерация на труда „Подкрепа“ - Димитър Манолов - представител 

• Конфедерация на труда „Подкрепа“- Иоанис Партениотис - представител 

• Българска стопанска камара (БСК)  

• Асоциация на индустриалния капитал в България (АИКБ)   

• Конфедерация на работодателите и индустриалците в България (КРИБ)  

• Българска търговско-промишлена палата (БТПП)  

 

ТЕМА IV 

IV. Предизвикателствата на процеса на преструктуриране, които в по-

голяма или по-малка степен се очакват от сегашния публичен сектор в Република 

България, с оценка на въздействието на услугите за аутсорсинг или 

подизпълнител върху посочения процес.  

 1. Аутсорсингът (Outsourcing), подобно на повечето иновации в  публичния 

сектор е адаптиран от практики, които се използват в бизнес сектора, като  в  

българските общини  е  най-силно  развит.   

   На български  аутсорсингът  може да  се преведе  като  дългосрочно възлагане  

на работа.  Той  се  свързва  с  възлагане  изпълнението  на  определени  

производствени  и административни  функции  на  изпълнители  извън  предприятието.  

Подобно  на  бизнес сектора,  аутсорсингът при публичните  услуги представлява 

дългосрочно възлагане на изпълнението на цялостни публични услуги или на елементи 

от тях на изпълнители извън организацията. Характерно при аутсорсинга е, че при него 

не  съществуват  други  връзки  по  отношение  на  собственост  и  управление,  извън 

предмета  на  търговски отношения  между възложителя  и  изпълнителя  на  

публичната услуга.  Причините  за  използване на  аутсорсинга  на публични  услуги  

биха  могли  да  се разделят на глобални и конкретни, в зависимост от степента на 

обобщение. Глобалните причини  се  отнасят  до  публичната  администрация  като  

цяло,  докато  конкретните причини  са  свързани  със  специални  публични  услуги  и  

субекти  на  публичната администрация,  които  трябва  да  ги  предоставят.  Основата,  

на  която  се  развива аутсорсинга на публични услуги е правилото, че това е бизнес, от 

който печелят и двете страни.  

Конкретните причини за използване на аутсорсинг на публични услуги могат се 

систематизират по следния начин: 

 Намаляване на инвестиционните и оперативни разходи;  

 Подобряване  на  качеството  на  предоставяните  услуги  –  ефект  на 

специализацията; 

 Концентриране върху основната дейност;  



   

 

 Специализиране  на  управленските  функции  и  невъзможност  да  се поддържа 

квалифициран персонал;  

 Достъп до нови технологии и знания. 

Типични  дейности  за  аутсорсинг  в  българските общини и публичните 

институции могат да се разделят по следния начин:  

 Основни процеси и услуги:  

 Сметосъбиране  

 Градски транспорт  

 Поддържане  на  паркове,  улично  осветление,  пътна  сигнализация  и 

светофари  

 Текущи ремонтни и строителни дейности  

 Поддържане на пътищата  

 Спомагателни процеси и услуги, а в публичните администрации  

 Охрана на офиси и сгради  

 Хигиенно поддържане на офиси  

 Абонаментно поддържане на информационна и копирна техника  

 Консултантски  услуги  по  управление  на  проекти,  обучение  на 

персонала, оценки на недвижими имоти и други.   

2. Въпреки  че  аутсорсингът  се  изгражда  върху  разбирането,  че  той  е  

бизнес,  от който  печелят  и  двете  страни,  неговото  прилагане  е  съпроводено  с  

определени предизвикателства за въздействието му върху публичните услуги. Тези  

предизвикателства  са  свързани  със  следните  фактори,  които  трябва внимателно да 

се анализират преди използването му:  

 Загуба на експертиза и опит на администрацията;  

 Регулаторен риск – цени, срокове, качество и обхват на изпълнение на договора; 

 Прехвърляне на изпълнението, но не и на отговорността; 

 Бавна и тежка процедура по замяна на изпълнител; 

 Потенциал за корупция и политически натиск.  

 Ако  след  анализа  на  тези  типични  за  аутсорсинга  предизвикателства  се  

окаже,  че  е невъзможно, те да се минимизират, или въпреки предприетите вече 

действия се окаже, че остатъчният риск е на прекалено високо равнище, възлагането на 

аутсорсинга може да се отложи за по-подходящи времена.   



   

 

 Въпреки  положителната  си  динамика  перспективите  пред  аутсорсинга  или 

възлагане на подизпълнители  на публични услуги, не  са  само  напред  и  нагоре.  

Неговото  развитие  се определя от съотношението на две противоположни тенденции.  

 Едната тенденция е за ръст  на  аутсорсинга.  Водещите  фактори  при  нея  са  

нарастващата  специализация, развитието  на  информационните  и комуникационни  

технологии  и  децентрализацията на  предоставянето  на  публични  услуги.   

 Другата  тенденция  с  обратен  вектор  на действие  е  тенденция  към  

цикличност  при  предоставянето  на  публични  услуги. Тя  се движи  от  фактори,  

свързани  със  съществуващи  проблеми  при  предоставяне  на публични  услуги  чрез  

аутсорсинг,  трудния  контрол  върху  изпълнителите, политическия  натиск,  натиск  за  

създаване  на  работни  места  и  ценообразуването  на публичните услуги.   

3. Основните  предизвикателства на  аутсорсинга  или на възлагане на 

подизпълнители на  публични  услуги,  могат  да  се обобщят както 

следва:  

 Обществените  технически  услуги  като  сметосъбиране,  публичен транспорт,  

предоставяне  на  информационни  услуги  и  други  по-често стават обект на 

аутсорсинг, за разлика от социалните услуги; 

 Правната рамка за  използване на пазарни механизми понякога създава 

затруднения; 

 Клиентският  избор  е  твърде  ограничен  при  някои  услуги  като например  

задължителното  образование  и  по-малко  при  болничната помощ, 

отглеждането на деца и болногледаческите услуги; 

 Социалната  справедливост  е  особено  чувствителен  проблем  при прилагане  

на  аутсорсинга,  защото  пазарните  механизми  могат  за пречат  на  достъпа  до  

тях.   

ТЕМА V 

V. Националния план за достъп до европейските фондове за възстановяване и 

устойчивост на Република България. Мерките, свързани с цифровата 

трансформация  и дигитализация на публичния сектор. Подобряване на 

дигиталните умения на работниците с цел оцеляване на пазара на труда, 

професионално развитие или смяна на работата в процесите на преход.  

Пандемията от коронавирус предизвика криза, която води до спад в икономическата 

активност, нарастване на публичните разходи, бюджетните дефицити и държавните 

дългове, натиск върху публичните системи и увеличаване на бедността в почти всички 

държави по света. Европейските икономики също преживяваттежък срив и това дава 

основание страните членки да търсят варианти за съвместно финансиране, които да 

ограничат негативните последици от кризата. Така се създава „Следващо Поколение 

ЕС“ - временен инструмент с общ ресурс от над 800 милиарда евро, който има за цел да 

подпомогне възстановяването от икономическите и социалните щети, причинени от 

пандемията, както и да ускори зелената и цифровата трансформация на икономиките за 

постигане на устойчив дългосрочен растеж. България се очаква да реализира едни от 

най-големите макроикономически ефекти сред държавите от ЕС – както пряко от 

реализирането предвидените инвестиции, така и индиректно като вторични ефекти от 



   

 

изпълнението на плановете на другите страни на съюза заради все по-дълбоката 

интеграция на икономиките в общия пазар. Националният план за възстановяване и 

устойчивост на България е единствен по рода си мащабен стратегически документ, 

който включва списък от реформи в най-ключовите сектори и проекти за инвестиции в 

тях. Те следва да подпомогнат възстановяването на икономиката от корона кризата и да 

осигурят пътя към по-„зелена“ икономика и по-добро цифрово развитие. Последната 

версия на Плана на България е изпратена официално на Европейската комисия през м. 

януари на 2022 г. Планът съдържа 59 проекта за инвестиции и 46 реформи в четири 

основни стълба - „Иновативна България“, „Зелена България“, „Свързана България“ и 

„Справедлива България“. Общото финансиране на инвестициите, включени в Плана е 

21 млрд. лв., от които 13 млрд. лв. са осигурени по Механизма за възстановяване и 

устойчивост. Българският план все още не е окончателно одобрен, като забавянето в 

представянето му пред ЕК до известна степен се дължи на политическите 

обстоятелства в страната.  

Централна инициатива е Механизмът за възстановяване и устойчивост, приет с 

„Регламент (ес) 2021/241 на Европейския парламент и на Съвета от 12 февруари 2021 

година за създаване на Механизъм за възстановяване и устойчивост“. Той дава рамката, 

в която да бъдат подкрепени усилията за реформи и инвестиции на страните - членки за 

справяне с икономическите и социални последици от COVID-19 пандемията. Обхватът 

на прилагане на Механизма се отнася до областите на политиката от европейско 

значение, структурирани в шест стълба: а) екологичен преход; б) цифрова 

трансформация; в) интелигентен, устойчив и приобщаващ растеж, включително 

икономическо сближаване, работни места, производителност, конкурентоспособност, 

научни изследвания, развитие и иновации, както и добре функциониращ вътрешен 

пазар със силни МСП; г) социално и териториално сближаване; д) здравеопазване, 

икономическа, социална и институционална устойчивост, с цел увеличаване на 

капацитета за реагиране при кризи и готовността за действия при кризи; е) политики за 

следващото поколение, децата и младите хора, като например образование и умения. 

Специфичната цел на Механизма е да предоставя на държавите членки финансова 

подкрепа с оглед постигането на ключовите етапи и целите на реформите и 

инвестициите, включени в националните планове за възстановяване и устойчивост. 

Механизмът за възстановяване и устойчивост (Recovery and resilience facility) е 

основният елемент на „Следващо Поколение ЕС“. Целта е да се смекчат 

икономическите и социалните последици от 9 пандемията и да се повишат 

устойчивостта, издръжливостта и подготвеността на европейските икономики и 

общества за предизвикателствата и възможностите на екологичния и цифровия преход. 

Механизмът разпределя 723,8 млрд. евро, като 385,8 млрд. от тях са под форма на 

заеми, а 338 млрд. евро – под форма на безвъзмездна помощ. За всяка държава членка 

максималното финансово участие се изчислява, както следва: а) за 70% от сумата, 

конвертирана в текущи цени въз основа на населението, реципрочната стойност на БВП 

на глава от населението и относителното равнище на безработица на всяка държава 

членка, б) за 30% от сумата, конвертирана в текущи цени въз основа на населението, 

реципрочната стойност на БВП на глава от населението и в еднакви пропорции – 

промяната на реалния БВП през 2020 г. и съвкупната промяна на реалния БВП за 

периода 2020-2021 г. Промяната на реалния БВП за                 2020 г. и съвкупната 

промяна на реалния БВП за периода 2020-2021 г. се основават на есенните 

икономически прогнози на Комисията от 2020 година. 



   

 

Разходите по Националния план са разпределени в четири основни стълба, 

като те са разделени в 12 компонента, които служат за условно групиране на реформите 

и инвестиционните проекти. 

 Свързана България – акцентиращ върху повишаването на 

конкурентоспособността и устойчивото развитие на райони на страната, каквито 

са подобряването на транспортната и цифровата свързаност, както и 

насърчаването на местното развитие.  

Компоненти 

 Дигитална свързаност - Най-големият проект в този стълб е 

„Широкомащабно разгръщане на цифрова инфраструктура“. Той е на обща 

стойност от 932 млн. лв. - 57% от него е европейско финансиране, а 

останалите – държавно (105 млн. лв.) и частно съфинансиране (300 млн. лв.). 

Основна цел на проекта е изграждане на симетрични гигабитови мрежи за 

достъп в цялата страна. Предвидените дейности включват осигуряване на 

високоскоростна мобилна свързаност по ключови транспортни коридори 

(магистрали Тракия, Хемус, Струма, както и връзката с Румъния и Турция); 

подобряване на покритието в населените места с фокус към периферни, 

слабо населени и селски райони; развитие на държавната опорна мрежа чрез 

увеличаване на преносния ѝ капацитет; „зелена“ свързаност и стимулиране 

на потреблението. 

В този компонент е и Проект „Обучения за цифрови умения и изграждане на 

национална онлайн платформа за обучение на възрастни“  на стойност 379 млн. лв. 

и над половината от средствата по него ще се харчат за човешки капитал. Той 

предвижда обучение на 500 000 регистрирани безработни и заети лица с ниско равнище 

или без цифрови умения за придобиване на базово и/или средно равнище на цифрови 

умения и компетенции, както и валидиране на базово и на средно равнище на цифрови 

умения и компетенции на поне 100 000 регистрирани безработни и заети лица, 

придобити в резултат на самостоятелно учене.  

 Транспортна свързаност - се фокусира върху железопътния 

транспорт, изграждане на метрото в столицата, електрификация на 

автомобилите в страната. Местното развитие е с акцент върху разходването 

на европейски средства и управление на водите. 

 Иновативна България – целящ повишаването на конкурентоспособността на 

икономика и трансформирането ѝ в икономика, базирана на знанието и 

интелигентния растеж.  

Компоненти 

 Образование и умения - политиките в областта на образованието 

целят повишаване на качеството и постигане на по-пълно обхващане на 

децата в образователната система. Инициативите са както в предучилищното 

и училищното образование, включително професионалното, така и във 

висшето образование. В допълнение, проектите са насочени и към засилване 

на връзката между образованието и пазара на труда чрез увеличаване на 



   

 

цифровите умения на работната сила и повишаване на квалификацията и 

уменията ѝ. 

 Научни изследвания и иновации -  приоритет е засилването и 

стимулирането на научната дейност във висшите училища, подобряване на 

научноизследователската инфраструктура и капацитета за научна дейност 

 Интелигентна индустрия - предвижда изграждане на механизъм 

за привличане на индустриални инвестиции, развитие на индустриални зони 

и паркове, предоставяне на целева подкрепа за технологична модернизация, 

подобряване на енергийната ефективност на предприятията, изграждане на 

нови ВЕИ за собствено потребление. 

 Зелена България – с фокус върху устойчивото управление на природните 

ресурси, позволяващо задоволяване на текущите нужди на икономиката и 

обществото.  

Компоненти 

 Ниско-въглеродна икономика - ще се санират жилищни, 

публични и бизнес сгради, ще се насърчава производството на енергия от 

възобновяеми източници, ще се либерализира пазарът на електрическа 

енергия. 

 Биоразнообразие - ще се съхранява чрез разработването на 

специфични цели и мерки за 255 защитени зони, както и мерки за опазване за 

86 защитени зони, ще се повиши капацитетът на мрежата „Натура 2000“, ще 

се провеждат обучения, ще се увеличи делът на защитените територии. 

 

 Устойчиво земеделие - създаването на устойчиво селско 

стопанство ще се покрива от стратегията „От фермата до трапезата“ и 

Стратегията за биоразнообразието, които налагат земеделските стопани да 

променят методите си на производство, да използват природосъобразни, 

технологични и цифрови решения. Фондът за насърчаване на технологичния 

и екологичен преход на селското стопанство ще подкрепя земеделците при 

закупуване на материални и нематериални активи, които са свързани с 

екологията и новите технологии. 

 Справедлива България – с фокус върху хората в неравностойно положение и с 

акцент върху изграждането на ефективни и отговорни публични институции. 

Компоненти 

 Бизнес среда - промени в правораздавателната система, намаляване на 

корупцията, съдебна медиация, реформи в публичната администрация, 

дигитализиране на информационните масиви и много други. 

Към този компонент е и Проект „Цифровизация на ключови съдопроизведствени 

процеси в системата на административното правораздаване“ на стойност 8,5 млн. 



   

 

лв., от които 1,4 млн. лв. национално публично съфинансиране. Голяма част от проекта 

е за човешки капитал и включва командироване на магистрати, съдебни служители и 

представители на избрани изпълнители по дейностите; разходи за внедряване на 

информационния модул; провеждане на обучения.  

 Социално включване - Мерките и реформите в Социалното включване 

се фокусират върху включването на уязвимите групи, повишаване на качеството 

и разширяване на обхвата на социалните услуги, различни мерки в областта на 

културата. Проект „Продължаваща подкрепа за деинституционализация на 

грижата за възрастните хора и хората с увреждания“ е най-голям в този стълб и 

стойността му е 753 млн. лв., от които 110 млн. лв. – държавно съфинансиране. 

Проектът предвижда изграждане и оборудване на нови социални и интегрирани 

здравно-социални услуги за резидентна грижа и съпътстващи специализирани и 

консултативни социални услуги за лица с увреждания, както и реформиране на 

съществуващите домове за стари хора. 

 Здравеопазване - инвестиции във връзка с внедряването на 

Националната здравно информационна система, купуване на медицинска 

апаратура, изграждане на система за оказване на спешна медицинска помощ по 

въздуха. Проект „Модернизиране на здравната система в България чрез 

осигуряване на съвременна и иновативна медицинска апаратура за лечебни 

заведения за болнична помощ“ е на обща стойност 419 млн. лв., от които 70 млн. 

лв. държавно съфинансиране. Основните инвестиции по проекта включват 

модернизация на системата за педиатрична помощ в цялата страна, изграждане 

на капацитет за прилагане на най-съвременни методи за лечение на онкологични 

заболявания чрез създаването на Национален център за лъчелечение с протонна 

терапия в София, с акцент върху лечение на деца и модернизация на системата 

за диагностика и лечение на онкологични заболявания в страната. 

Заключение 

 

Следва да се има предвид че ефективното справяне с икономическата криза 

задължително минава през даденото определение в Механизма на ЕС за понятието 

„реформа“, което дава насоките и какво се очаква да правят правителствата: „Реформа е 

действие или процес на извършване на промени със значително въздействие и 

дългосрочен ефект върху функционирането на даден пазар или политика, на 

институция или администрация, или на напредъка в постигането на целите на 

политиката. Целта на реформата е да промени структурно параметрите, да адресира 

нужните стимули, да премахне спънките пред работата на една система или проблемите 

във фундаментите на справедливото и устойчивото развитие. Реформите трябва да 

подобряват рамковите условия, предопределящи качеството на работа на публичните 

институции и услуги, бизнес средата, образованието и социалната защита. 

Това не може да се случи без разбиране за ролята на работниците и 

социалните партньори, особено в публичния сектор. 
 

……………………………………………………………………………. 

Приложения: 



   

 

Приложение 1. Устав на КТ „Подкрепа“ 

Приложение 2. Как да преговаряме при сключване на КТД 

Приложение 3. Примерен КТД  

Приложение 3. Въпросник за диагностика на “синдрома на емоционално изгаряне” 

Приложение 4. Бежанска криза и възможност за наемане/започване на работа на 

бежанец. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

ВЪПРОСНИК 

Въпросникът, който може да ползвате, е предназначен за диагностика на 

“синдрома на емоционално изгаряне”, възникващ у човека в процеса на изпълнение на 

различни дейности, свързани с продължителното въздействие на редица 

неблагоприятни стресови фактори. 

Емоционалното изгаряне е личностен механизъм на психологическа защита под 

формата на пълно или частично изключване на емоционалния отговор на определени 

психотравмиращи въздействия. 

«Изгарянето» върши работа доколкото позволява на човек да дозира и 

икономисва своята енергия. От друга страна, обаче, «изгарянето» се отразява 

отрицателно на изпълнението на професионалните дейности и отношенията с 

партньори, клиенти и колеги. 

Методиката позволява да се отделят следващите 3 фази в развитието на стреса: 

«напрежение», «резистенция», «изтощение». 

«Напрежение» 
 Преживяване на психотравмиращи обстоятелства; 

 Неудовлетвореност от себе си; 

 Потиснатост; 

 Тревога и депресия. 

«Резистенция» 
 Неадекватно емоционално реагиране; 

 Емоционална и нравствена дезориентация; 



   

 

 Разширяване на сферата на икономисване на емоции; 

 Редукция на професионалните задължения. 

«Изтощение» 
 Емоционален дефицит; 

 Емоционална отчужденост; 

 Личностна отчужденост (деперсонализация); 

 Психосоматически и психовегетативни нарушения.  

Инструкция за теста 

Тестът се състои от 84 твърдения, за които трябва да прецените дали се отнасят 

до вас самия с отговор «да» или «не». 

Ако във формулировката на твърденията става дума за партньори, то 

имайте предвид, че това са хората, с които си взаимодействате по време на работа, 

например пациенти, клиенти, колеги, ръководители, обучаващи се и други хора, с 

които ежедневно работите. 
Прочетете изреченията и отговорете с «да» или «не», като си запишете отговорите. 

1. Недостатъците в организацията на работата постоянно ме заставят да нервнича. 

2. Днес съм доволен от своята професия не по-малко, отколкото в началото на 

кариерата си. 

3. Сгреших в избора на професия или профил на дейност (не заемам своето място). 

4. Безпокои ме това, че започнах да работя по-лошо (по-малко продуктивно, по-

некачествено, по-бавно). 

5. Топлотата на взаимоотношенията с партньорите ми много зависи от моето 

настроение — добро или лошо. 

6. От мене като професионалист малко зависи благополучието на партньорите ми. 

7. Когато се върна от работа вкъщи, за известно време (2-3 часа) ми се иска да 

остана сам, никой да не общува с мен. 

8. Когато чувствам умора или напрежение, се старая по-скоро да реша проблема на 

партньора ми, за да прекратя взаимодействието. 

9. Струва ми се, че емоционално не мога да дам на партьорите си това, което 

изисква професионалния дълг. 

10. Моята работа притъпява емоциите. 

11. Уморен съм от проблемите на хората, с които се занимавам в работата си. 

12. Случва се трудно да заспивам поради преживявания, свързани с работата. 

13. При взаимодействие с партньори съм много напрегнат. 



   

 

14. Работата с хора ми носи все по-малко удовлетворение. 

15. Бих сменил местоработата си, ако ми се предостави такава възможност. 

16. Често ме разстройва това, че не мога да окажа на партньора си дължимата 

професионална пъддръжка, услуга, помощ. 

17. Винаги ми се удава да предотвратя лошото ми настроение да не влияе на 

деловите ми контакти. 

18. Много ме огорчава, ако нещо не върви в отношенията ми с деловите партньори. 

19. Толкова се уморявам на работата, че у дома се старая да общувам колкото се 

може по-малко. 

20. Поради недостиг на време, умора или напрежение често отделям по-малко 

внимание на партньора си, отколкото трябва. 

21. Понякога най-обичайните ситуации на общуване в работата предизвикват 

раздразнение. 

22. Спокойно възприемам обоснованите претенции на партньора. 

23. Общуването с партньорите ми ме кара да страня от хората. 

24. Като си спомня за някои колеги на работата или за партньори, ми се разваля 

настроението. 

25. Конфликтите или разногласията с колеги отнемат много сили и емоции. 

26. Все по-трудно ми е да установявам или да поддържам контакти с делови 

партньори. 

27. Обстановката на работата ми се струва много трудна, сложна. 

28. У мен често възникват тревожни очаквания, свързани с работата: нещо 

непременно ще се случи, как да не допусна грешки, ще успея ли да свърша 

всичко както трябва, няма ли да ме съкратят и подобни. 

29. Ако партньорът ми ми е неприятен, се старая да огранича времето на 

общуването си с него или му отделям по-малко внимание. 

30. В общуването си на работата се придържам към принципа: «не правиш ли на 

хората добро, няма да получиш зло». 

31. На драго сърце разказвам на семейството си за своята работа. 

32. Има дни, когато моето емоционално състояние влияе лошо на резултатите от 

работата ми (върша по-малко работа, снижава се качеството на работата ми, 

случват се конфликти). 



   

 

33. Понякога чувствам, че трябва да проява емоционална отзивчивост към 

партньора си, но не мога. 

34. Много преживявам своята работа. 

35. На партньорите в работата си човек отдава повече внимание и григи, отколкото 

получава от тях признателност. 

36. При мисълта за работата ми, обикновено почва да ме стяга сърцето, повишава 

ми се кръвното, почва да ме боли глава. 

37. Имам добри (напълно удовлетворителни) отношения с преките ми началници. 

38. Често се радвам, ако видя, че работата ми носи полза на хората. 

39. В последно време (или винаги) ме преследват неуспехи в работата. 

40. Някои страни (факти) в моята работа предизвикват у мен дълбоко разочарование 

и униние. 

41. Има дни, когато контактите ми с партньори протичат по-лошо от обикновено. 

42. Гледам на деловите си партньори по-лошо, отколкото обикновено. 

43. Умората от работата води до това, че се старая да намаля общуването си с 

приятели и познати. 

44. Обикновено покрай работата проявявам интерес и към личността на партньора 

си. 

45. Обикновено идвам на работа отпочинал, със свежи сили, в добро настроение. 

46. Понякога улавям себе си, че работя с партньорите си без чувство, без 

вдъхновение. 

47. По работа човек се среща с толкова неприятни хора, че неволно им желае нещо 

лошо. 

48. След общуване с неприятни партньори се влошава физическото или 

психическото ми самочувствие. 

49. На работа изпитвам постоянни физически или психологически претоварвания. 

50. Успехите в работата ме вдъхновяват. 

51. Ситуацията на работата ми, в която се оказах, ми се струва безизходна (или 

почти безизходна). 

52. Загубих покой поради работата. 

53. През последната година имаше жалба (жалби) по мой адрес от страна на 

партньора (партньорите). 



   

 

54. Удава ми се да си запазя нервите благодарение на това, че не взимам присърце 

много от случващото се с партньорите. 

55. Често пренасям отрицателни емоции от работата вкъщи. 

56. Често работя пряко сили. 

57. Преди бях по-отзивчив и внимателен към партньорите от сега. 

58. В работата с хора се ръководя от принципа: пази си нервите и здравето. 

59. Понякога отивам на работа с тежко чувство: как от всичко ми е дошло до гуша, 

не искам да виждам и да чувам никого. 

60. След напрегнат работен ден чувствам неразположение. 

61. Контингентът на партньорите, с които работя, е много труден. 

62. Понякога ми изглежда, че резултатите от работата ми не си струват усилията, 

които полагам. 

63. Ако ми беше провървяло с работата, бих бил по-щастлив. 

64. Отчаян съм от това, че имам сериозни проблеми в работата. 

65. Понякога постъпвам с партньорите си така, както не бих искал да постъпят с 

мен. 

66. Осъждам партньори, които разчитат на особено снизхождение, внимание. 

67. Най-често след края на работния ден нямам сили да се занимавам със задачите 

вкъщи. 

68. Обикновено очаквам работния ден по-скоро да свърши. 

69. Състоянията, молбите, потребностите на партньорите ми обикновено искрено ме 

вълнуват. 

70. Като работя с хора, обикновено се превръщам в екран, защитаващ от чужди 

страдания и отрицателни емоции. 

71. Работата с хора (партньори) много ме е разочаровала. 

72. За да възстановя силите си, често вземам лекарства. 

73. Обикновено моят работен ден протича спокойно и леко. 

74. Изискванията ми за изпълнение на работата са по-високи, отколкото се справям 

според обстоятелствата. 

75. Кариерата ми е успешна. 

76. Много нервнича за всичко, свързано с работата. 



   

 

77. Не искам нито да видя, нито да чуя някои от постоянните си партньори. 

78. Не одобрявам колеги, които напълно се посвещават на другите хора 

(партньорите), забравяйки за собствените си интереси. 

79. Умората ми от работата обикновено малко или никак не се отразява на 

общуването със семейството и приятелите ми. 

80. Ако ми се удаде случай, ще отделя по-малко внимание на партньора си, но така, 

че да не забележи това. 

81. Често в общуването с хора на работата ми нервите ми ме злепоставят. 

82. Загубих интерес към всичко (почти към всичко), което става на работата ми. 

83. Работата с хора повлия лошо на професионалните ми качества — озлобих се, 

станах по-нервен, емоциите ми се притъпиха. 

84. Работата с хора явно подрива моето здраве. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КЛЮЧ: 

 

В съответствие с указанията по-долу направете следните изчисления: 

1. Определете сумата от баловете за всеки от 12-те симптома на «изгарянето», като 

отчитате коефициента, указан в скоби. Например, по първия симптом 

положителен отговор на въпрос №13 се оценява с 3 точки, а отрицателен 

отговор на въпрос №73 се оценява с 5 точки. Сумира се количеството точки и се 

определя количествен показател на изразеност на симптома. 

2. Изчислете сумата от показателите за симптомите на всяка от трите фази на 

«изгарянето». 

3. Съберете резултатите за трите фази, за да получите крайния показател на 

синдрома на «емоционалното изгаряне» (сумата от показателите на всички 12 

симптома). 

1-ва фаза: «Напрежение» 
Преживявяне на психотравмиращи обстоятелства: 

+1(2), +13(3), +25(2), -37(3), +49(10), +61(5), -73(5) 

Неудовлетвореност от себе си: 

-2(3),+14(2),+26(2),-38(10),-50(5),+62(5), +74(3) 



   

 

Потиснатост: 

+3(10), +15(5), +27(2), +39(2), +51(5), +63(1), -75(5) 

Тревога и депресия: 

+4(2), +16(3), +28(5), +40(5), +52(10), +64(2), +76(3) 

2-ра фаза: «Резистенция» 
Неадекватно емоционално реагиране: 

+5(5), -17(3), +29(10), +41(2), +53(2), +65(3), +77(5) 

Эмоционална и нравствена дезориентация: 

+6(10), -18(3), +30(3), +42(5), +54(2), +66(2), -78(5) 

Разширяване на сферата на икономисване на емоции: 

+7(2), +19(10), -31(20), +43(5), +55(3), +67(3), -79(5) 

Редукция на професионалните задължения: 

+8(5), +20(5), +32(2), -44(2), +56(3), +68(3), +80(10) 

3-та фаза: «Изтощение» 
Емоционален дефицит: 

+9(3), +21(2),+33(5), -45(5), +57(3), -69(10), +81(2) 

Емоционална отчужденост: 

+10(2), +22(3), -34(2), +46(3), +58(5), +70(5), +82(10) 

Личностна отчужденост (деперсонализация): 

+11(5), +23(3), +35(3), +47(5), +59(5), +72(2), +83(10) 

Психосоматически и психовегетативни нарушения: 

+12(3), +24(2), +36(5),+48(3), +60(2), +72(10), +84(5) 

Анализ и интерпретация на резултатите 

Преди всичко трябва да се обърне внимание на отделно взетите симптоми. Показателят 

на изразеност на всеки симптом се колебае от 0 до 30 точки: 

 9 и по-малко точки – не е развит симптом, 

 10-15 точки – започнал да се образува симптом, 

 16 -20 точки – формирал се симптом. 

 20 и повече точки – симптоми с такива показатели са доминиращи във фазата 

или в целия синдром на емоционално изгаряне. 

По-нататъшна стъпка в интерпретирането на резултатите от въпросника е осмислянето 

на показателите на фазите от развитието на синдрома «бърн-аут» – «напрежение», 

«резистенция» и «изтощение». За всяка фаза е възможна оценка от 0 до 120 точки. 

Съпоставянето на точките, получени за отделните фази, не е правомерно, не 

свидетелства за тяхната относителна роля или принос в синдрома, тъй като 

измеряемите в тях явления са съществено различни: реакция на вътрешни и външни 

фактори, прийоми на психологическа защита, състояние на нервната система. 

По количествените показатели може да се съди само за това, доколко всяка фаза се е 

сформирала, коя фаза се е сформирала в по-голяма или по-малка степен. 

 36 и по-малко точки – фазата не се е сформирала; 

 37-60 точки – фазата е в стадий на сформиране; 

 61 и повече точки – формирала се фаза.. 



   

 

* Източник: Практическа психодиагностика. Методики и тестове. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4  

 

Информация за пазара на труда за лица със статут на бежанци от Украйна 

 

Национална гореща линия за бягащите от войната в Украйна - телефоните са 

+359 2 9055555 и +380 322465075, публикувани на Единния информационен портал на 

правителството „България за Украйна“ на адрес https://ukraine.gov.bg.  

На портала е публикувана официалната информация за правилата за 

предоставяне на временна закрила на пристигащите в България украинци, бягащи от 

войната, в съответствие с директивата на ЕС и решението на МС. В отделните раздели 

се съдържа актуална информация за правата и задълженията на пристигащите, за 

получаване на статут, достъп до хуманитарна помощ, настаняване, откриване на 

банкови сметки, търсене на работа, детски градини и училища, възможност за 

безплатна медицинска и психологическа помощ. Оповестени са действащите 

доброволчески инициативи и контакти на гражданските организации, с които 

правителственият кризисен щаб е в координация и сътрудничество за осигуряване на 

навременна помощ за пристигащите от Украйна – дарения, неща от първа 

необходимост, храна, транспорт, лекарства.  

Предвидена е бърза писта за подаване на заявления от желаещите българи да 

предоставят места за настаняване, парична помощ, да станат доброволци в екипите за 

посрещане и грижа за бежанците. 

 

 

 

 

https://ukraine.gov.bg/

