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1. Европейската агенция за безопасност и здраве при работа (наричана по-нататък 

„Агенцията“, известна още като „EU-OSHA“) със седалище в Билбао е създадена с 

Регламент (EО) № 2062/94 на Съвета

ВЪВЕДЕНИЕ 

1. Агенцията е натоварена със задачата да събира и 

разпространява информация относно приоритетите на отделните държави и на Съюза 

в областта на безопасността и здравето при работа, да подпомага националните 

организации и организациите на Съюза, които се занимават с формулиране и 

осъществяване на политики, и да предоставя информация за превантивните дейности2. 

2. Одитният подход на Сметната палата включва аналитични одитни процедури, 

пряко тестване на операции и оценка на ключови контроли на системите за 

наблюдение и контрол на Агенцията. Използвани са също така доказателства, получени 

от дейността на други одитори, както и анализ на изявленията на ръководството.  

ИНФОРМАЦИЯ В ПОДКРЕПА НА ДЕКЛАРАЦИЯТА ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

3. Съгласно разпоредбите на член 287 от Договора за функционирането на Европейския съюз 

(ДФЕС) Сметната палата извърши одит на: 

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА ДОСТОВЕРНОСТ 

а) годишните отчети на Агенцията, които се състоят от финансови отчети3 и отчети за 

изпълнението на бюджета4

б) законосъобразността и редовността на операциите, свързани с тези отчети. 

 за финансовата година, приключила на 

31 декември 2014 година, и 

                                                      

1 ОВ L 216, 20.8.1994 г., стр. 1. Този регламент е изменен последно с Регламент (ЕО) 
№ 1112/2005 на Съвета (ОВ L 184, 15.7.2005 г., стр. 5). 

2 В приложение II са обобщени правомощията и дейностите на Агенцията. Тези данни са 
представени с информационна цел. 

3 Финансовите отчети включват счетоводен баланс и отчет за финансовия резултат, отчет за 
паричните потоци, отчет за промените в нетните активи и обобщение на основните 
счетоводни политики и друга разяснителна информация. 

4 Тези отчети включват отчет за бюджетния резултат и приложение към него. 
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Отговорност на ръководството 

4. Ръководството отговаря за изготвянето и вярното представяне на годишните отчети на 

Агенцията, както и за законосъобразността и редовността на свързаните с тях операции5

а) Отговорностите на ръководството по отношение на годишните отчети на Агенцията 

включват: разработване, въвеждане и поддържане на система за вътрешен контрол, 

необходима за изготвянето и вярното представяне на финансовите отчети, с цел те да не 

съдържат съществени неточности, независимо дали същите произтичат от измами или от 

грешки; подбор и прилагане на подходящи счетоводни политики въз основа на 

счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията

: 

6

б) Отговорностите на ръководството по отношение на законосъобразността и редовността на 

свързаните с отчетите операции, както и по отношение на съответствието им с принципа 

на доброто финансово управление, се състоят в разработване, въвеждане и поддържане 

на ефективна и ефикасна система за вътрешен контрол, осигуряваща адекватно 

наблюдение и подходящи мерки за предотвратяване на нередности и измами, и ако е 

необходимо — правни действия за възстановяване на неправомерно изплатени или 

използвани средства.  

; изготвяне на 

счетоводни разчети в съответствие с конкретните обстоятелства. Директорът одобрява 

годишните отчети на Агенцията, след като отговорният счетоводител ги е изготвил въз 

основа на цялата налична информация и е съставил служебна бележка, съпътстваща 

отчетите, в която, наред с другото, декларира наличието на достатъчна увереност относно 

вярното и точното представяне на финансовото състояние на Агенцията във всички 

съществени аспекти. 

                                                      

5 Член 39 и член 50 от Делегиран регламент (ЕС) № 1271/2013 на Комисията (OВ L 328, 
7.12.2013 г., стр. 42). 

6 Счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията, се основават на 
международните счетоводни стандарти за публичния сектор (МССПС), издадени от 
Международната федерация на счетоводителите, или, където е приложимо, на 
международните счетоводни стандарти (МСС)/международните стандарти за финансово 
отчитане (МСФО), издадени от Съвета по международни счетоводни стандарти. 
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Отговорност на одитора 

5. Въз основа на извършен от нея одит Сметната палата е длъжна да представи на 

Европейския парламент и на Съвета7

6. Одитът включва прилагане на процедури за получаване на одитни доказателства относно 

съдържащите се в отчетите суми и оповестявания, както и относно законосъобразността и 

редовността на свързаните с отчетите операции. Избраните процедури зависят от преценката 

на одитора, която се основава на оценка на риска от съществени неточности в отчетите или 

съществено несъответствие на операциите с изискванията на правната рамка на Европейския 

съюз, независимо дали това се дължи на измами или на грешки. При извършването на подобна 

оценка на риска се взема предвид вътрешният контрол, отнасящ се до изготвянето и вярното 

представяне на отчетите, както и системите за наблюдение и контрол, въведени с цел 

осигуряване на законосъобразност и редовност на свързаните с отчетите операции, и се 

разработват подходящи за обстоятелствата одитни процедури. Одитът на Сметната палата 

включва също така оценка на уместността на използваните счетоводни политики и 

основателността на направените счетоводни разчети, както и оценка на цялостното 

представяне на отчетите. При изготвянето на доклада и на декларацията за достоверност 

Сметната палата взе предвид извършения от независимия външен одитор одит на отчетите на 

Агенцията, в съответствие с член 208, параграф 4 от Финансовия регламент на ЕС

 декларация за достоверност относно надеждността на 

годишните отчети, както и относно законосъобразността и редовността на свързаните с тях 

операции. Сметната палата извършва своя одит в съответствие с международните одитни 

стандарти и етичните кодекси на Международната федерация на счетоводителите (МФС) и 

международните стандарти на ИНТОСАЙ (МСВОИ). Съгласно тези стандарти Сметната палата 

следва да планира и извършва одита по такъв начин, че да получи достатъчна увереност, че 

годишните отчети на Агенцията не съдържат съществени неточности, както и че свързаните с 

тях операции са законосъобразни и редовни. 

8

7. Сметната палата счита, че получените одитни доказателства са достатъчни и подходящи 

като база за изготвяне на нейната декларация за достоверност.  

. 

                                                      

7 Член 107 от Регламент (ЕС) № 1271/2013. 

8 Регламент (ЕС, Евратом) № 966/2012 на Европейския парламент и на Съвета (ОВ L 298, 
26.10.2012 г., стр. 1). 
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Становище относно надеждността на отчетите 

8. Сметната палата счита, че годишните отчети на Агенцията дават вярна представа във 

всички съществени аспекти за нейното финансово състояние към 31 декември 2014 г., както и 

за резултатите от нейната дейност и за паричните потоци за приключилата на тази дата 

финансова година, в съответствие с разпоредбите на финансовия регламент на Агенцията и 

счетоводните правила, приети от отговорния счетоводител на Комисията. 

Становище относно законосъобразността и редовността на свързаните с отчетите операции 

9. Сметната палата счита, че операциите, свързани с годишните отчети за финансовата 

година, приключила на 31 декември 2014 година, са законосъобразни и редовни във всички 

съществени аспекти.  

10. Изложените по-долу коментари не са в противоречие с изразените от Сметната 

палата становища. 

11. Общото ниво на бюджетните кредити за поети задължения е 99 %, както и през 

2013 г. Размерът на пренесените за 2015 г. бюджетни кредити за поети задължения 

обаче е висок за дял II (административни разходи) — 443 412 евро, или 34 % (2013 г. — 

601 426 евро, или 30 %). 

КОМЕНТАРИ ОТНОСНО БЮДЖЕТНОТО УПРАВЛЕНИЕ 

12. Това се дължи главно на планираното закупуване на стоки и услуги в края на 

годината във връзка с обзавеждането на новите помещения на Агенцията, както и 

поради подновяването на годишните договори за ИТ услуги и разходите за одитни 

услуги. 

13. През 2005 г. влезе в сила нов Правилник за персонала на ЕС, постановяващ, че 

бъдещите възнаграждения на длъжностните лица, постъпили на работа преди 1 май 

2004 г., следва да не бъдат по-малки от тези съгласно предходния Правилник за 

персонала на ЕС. Одитът на Сметната палата разкри, че тази разпоредба е нарушена и 

че по отношение на 1 от 26 длъжностни лица, които са били назначени към този 

ДРУГИ КОМЕНТАРИ 
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момент, се наблюдава занижаване на възнагражденията с 5 300 евро за периода 

2005—2014 г. Агенцията ще извърши своевременно допълнителните плащания за 

възнаграждения. 

14. В 

ПРОСЛЕДЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО ВЪВ ВРЪЗКА С КОМЕНТАРИ ОТ ПРЕДХОДНАТА 

ГОДИНА 

приложение I

 

 са представени корективните действия, предприети в отговор на 

коментарите на Сметната палата от предходната година. 

Настоящият доклад беше приет от Одитен състав IV с ръководител Milan Martin CVIKL — 

член на Сметната палата, в Люксембург на заседанието му от 8 септември 2015 г. 

 За Сметната палата 

 

 Vitor Manuel da SILVA CALDEIRA 

 Председател 
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Приложение I 

Година 

Проследяване на изпълнението във връзка с коментари от предходната година 

Коментари на Сметната палата 

Етап на изпълнение на корективните 
действия 

(Завършени/Текущи/Предстоящи/Ня
ма данни) 

2013 

Общото ниво на бюджетните кредити за поети задължения е 99 %, докато за 2012 г. то е 
95 %. Въпреки това равнището на пренесените за 2014 г. бюджетни кредити, за които са 
поети задължения, е високо — 601 426 евро (30 %) за дял II (административни разходи) и 
3 693 549 евро (46 %) за дял III (оперативни разходи). 

Няма данни 

2013 

По отношение на дял II причината е планираното закупуване на стоки и услуги в края на 
годината във връзка с преместването на Агенцията в нейните нови помещения, както и 
поради подновяването на годишните договори за ИТ услуги. По отношение на дял III 
високото ниво на планирано пренасяне на бюджетни кредити основно се дължи на 
многогодишния характер на големи проекти, стартирани през 2013 г., като например 
Европейското изследване на предприятията по отношение на новите и нововъзникващите 
рискове (ESENER II). 

Няма данни 
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Приложение II 

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

(Билбао) 

Правомощия на 
Европейския 
съюз, 
произтичащи от 
Договора 

Правомощия и дейности 

(Членове 151 и 153 
от Договора за 
функционирането 
на Европейския 
съюз) 

Член 151 
Съюзът и държавите членки [...], си поставят за цел насърчаване на 
заетостта, подобряване на условията на живот и труд, така че да се 
постигне тяхното хармонизиране докато се осъществява подобряването, 
осигуряване на подходяща социална закрила, социален диалог, развитие 
на човешките ресурси с оглед високо и устойчиво равнище на заетост и 
борба с изключването от социалния живот. 
Член 153 
С оглед постигането на целите на член 151, Съюзът подкрепя и допълва 
дейностите на държавите членки в следните области: 
а) подобряване в частност на работната среда с цел закрилата на 

здравето и безопасността на работниците;  
б) условия на труд; 

[...] 
в) информиране и консултиране на работниците;  

[...] 
г) интегриране на лицата, изключени от пазара на труда, без да се засяга 

член 166;  
д) равенство между мъже и жени по отношение на възможностите на 

пазара на труда и третирането при работа;  
е) борба срещу социалното изключване; 

[...]. 

Правомощия на 
Агенцията 
(Регламент (ЕО) 
№ 2062/94 на 
Съвета) 

Цели 
С цел да се подобри работната среда, по отношение на защитата на 
безопасността и здравето на работниците, така както е предвидено в 
Договора за създаване на Европейската общност и в следващите стратегии 
и в програмите за действие, които се отнасят до здравето и безопасността 
на работното място, целта на Агенцията е да предостави на органите на 
Съюза, на държавите членки, на социалните партньори и на участниците в 
тази област полезна техническа, научна и икономическа информация от 
областта на безопасните и здравословни условия на труд (чл. 2). 
Задачи 
− Да събира, анализира и разпространява информация относно 

националните приоритети и приоритетите на Съюза и относно научни 
изследвания; 

− Да насърчава сътрудничеството и обмена на информация, 
включително и на информация за програмите за обучение; 

− Да предоставя на органите на Съюза и държавите членки информация, 
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от която те се нуждаят за определяне и изпълнение на разумна и 
ефективна политика, особено по отношение на малките и средните 
предприятия; 

− Да осигурява достъп до информация за изпълнението на превантивни 
дейности; 

− Да допринася за разработката на стратегиите на Съюза и програмите 
му за действие; 

− Да изгради мрежа, която да включва национални фокусни точки. 

Управление Управителен съвет (УС)  
– Един член, представляващ правителството на всяка държава членка. 
– Един член, представляващ организациите на работодателите от всяка 

държава членка. 
– Един член, представляващ синдикатите на всяка държава членка. 
– Трима представители на Комисията. 
– Членовете и заместник-членовете от първите три категории се 

назначават от членовете и заместник-членовете на Консултативния 
комитет по безопасност и здраве на работното място. 

Бюро на Управителния съвет 
– Председател и трима заместник-председатели на Управителния съвет. 
– Координатори от всяка от трите групи. 
– Eдин допълнителен представител от всяка група и един представител 

на Комисията. 
Директор  
Назначава се от Управителния съвет въз основа на списък с подбрани 
кандидати, предложен от Комисията. 
Комитети 
Задължителна консултация с Европейската Комисия и с Консултативния 
комитет по безопасност и здраве на работното място по отношение на 
работната програма и бюджета. 
Външен одит 
Европейска сметна палата. 
Орган за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на 
бюджета 
Европейски парламент по препоръка на Съвета. 

Ресурси, 
предоставени на 
Агенцията през 
2014 г. (2013 г.) 

Бюджет  
17,3 (17,5) млн. евро, от които: 
– Субсидия от ЕС, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 

приобщаване“: 84,1 % (86,3 %). 
– Друга субсидия от ЕС, ГД „Трудова заетост, социални въпроси и 

приобщаване“: 11,6 % (9,4 %). 
– Друга субсидия от ЕС, ГД „Разширяване“: 2,6 % (3,2 %). 
– Друга субсидия от ЕС, ГД „Развитие и сътрудничество“: 1,1 % (-.- %). 
– Други: 0,6 % (1,0 %) 
Брой на служителите към 31 декември 2014 г. 
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43 (44) бройки в щатното разписание, от които са заети 40 (42) .  
Други служители: 
– Командировани национални експерти: 0 (0) 
– Договорно наети лица: 24 (25 - едно от които е финансирано със 

целеви средства) 
– местен персонал: 1 (1) 
Общ брой на служителите: 65 (67) 
Изпълняващи следните функции: 
– оперативни дейности: 46 (48) 
– административни задачи: 10 (10) 
–  задачи от смесен характер: 9 (9) 

Продукти и 
услуги, 
предоставени 
през 2014 г. 
(Събиране и 
анализ на 
информация) 

Приоритетна област 1: Предвиждане на промените 

Обобщен доклад на прогнозния семинар със Секторния комитет за 
социален диалог в областта на електроенергията (Брюксел, март) беше 
публикуван и разпространен през юли 2014 г.  

Дейност 1.1: Прогнози относно новите и нововъзникващите рискове за 
безопасността и здравето, свързани с въздействието на иновационните 
технологии при „зелените” работни места  

Организирането на втори семинар за транспортния сектор все още се 
обсъжда с отдел Б.1 на ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни 
възможности“ (2015 г.). 

Изследването за определяне на обхвата за прогнозни теми (обявен през 
септември) ще се използва като основа за конкретизиране на втория 
проект за широкомащабни прогнози, който стартира през 2015 г. Докладът 
за нововъзникващи рискове в сектора на здравеопазването беше 
публикуван през октомври. 

Дейност 1.2: Широкомащабни прогнози 

Проектът относно факторите за успех за прехвърляне на прогнозни 
резултати в разработването на политики е бил отложен от 2015 г. за 2016 г. 
Приоритетна област 2: Факти и цифри 

ESENER-2 работа на терен във всички 36 страни и финализиране на 
окончателния набор от данни. Технически доклади — методология и 
работа на терен, окончателно кодиране, претегляне, редактиране на данни 
и почистване; контрол на качеството ще бъде извършен впоследствие в 
началото на 2015 г. 

Дейност 2.1: Европейско изследване на предприятията по отношение на 
новите и нововъзникващите рискове (ESENER) 

Докладът относно първите констатации, който ще бъде публикуван през 
февруари 2015 г., е последван от обзорен доклад и обобщаващ доклад 
(преведен) през второто тримесечие на 2015 г. Дейност 2.2: Преглед на 
здравословните и безопасни условия на труд: По-възрастни работници 
Крайно предварително финансиране, получено от ЕО през май в 
съответствие със споразумението за делегиране. 
Второ междинно плащане, извършено при предоставянето на оценката на 
здравословните и безопасни условия на труд и застаряването на работната 
сила; оценка на възраст и пол; подмодул за разработчици OiRA 
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(окончателен) и оценка на наличните инструменти (окончателна); доклад 
за страната; примери от практиката за програми за възстановяване; 
примери от практиката на работното място; проект за план за анализ.  
Дискусионни семинари с посредници в избрани държави членки 
(Финландия, Дания, Нидерландия, Белгия, Франция, Австрия, Германия, 
Полша, Гърция и Обединеното кралство) с цел събиране на техните мнения 
и опит се състоя през юли, с участието на националните фокусни точки. 
Проектите на окончателните доклади за държавите са изпратени на 
фокусните точки за информация и като възможност за заключителни 
коментари. 
Предварителните резултати от проектите, представени по време на 
различни събития. 
Започна планирането за свързване на проекта за кампанията за 
здравословни работни места за периода 2016—2017 г., включително уеб 
визуализиране на данни.  

Проведено е встъпително заседание относно проекта и е подписан 
конкретен договор за работен пакет 1 

Дейност 2.3: Преглед на здравословните и безопасните условия на труд: 
Микропредприятия и малки предприятия 

Работният пакет включва задълбочен преглед на наличните данни, 
свързани със здравословните и безопасни условия на труд в микро- и 
малки предприятия в ЕС. Дейност 2.4: Преглед на здравословните и 
безопасните условия на труд: Професионални заболявания 
Семинар относно рисковете на работното място, свързани с 
репродуктивната функция, проведен през януари и онлайн резюмето на 
семинара, публикувано през май. Първите резултати бяха обсъдени с 
фокусните точки през февруари, а с консултативната група за превенция и 
изследвания — през март.  
Докладът относно рисковете на работното място, свързани с 
репродуктивната функция, е в процес на преразглеждане, за да бъдат 
включени най-новите развития на политиката и заключенията на семинара. 
Доклад относно раковите заболявания, свързани с работното място, и 
резюме, разпространени през 2014 г. 
Семинар относно бремето във връзка със заболяванията, проведен през 
октомври, онлайн резюме на семинара е достъпно на уебсайта на 
Агенцията. 

През юни 2014 г. беше проведена експертна среща (публикувано е онлайн 
резюме на семинара) с експерти относно моделиране на разходите на 
лошите здравословни и безопасни условия на труд. Тази среща даде много 
полезен принос за по-нататъшното развитие на проекта, което доведе до 
преразглеждане на графика: покана за участие в търг за по-голям обзорен 
доклад относно здравословните и безопасни условия на труд ще бъде 
публикувана в началото на 2015 г., а проучването за осъществимост, 
предвидено за края на 2014 г., е анулирано.  

Дейност 2.5: Преглед на здравословните и безопасните условия на труд: 
Разходите и ползите от здравословните и безопасните условия на труд 

Доклад „Икономическите аргументи за безопасност и здраве: Анализи на 
разходите и ползите на интервенциите в малките и средните 
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предприятия“, разпространен през септември. 
Конференция на тема „Инвестиране в здравословни и безопасни условия 
на труд — как ползите надвишават разходи“, организирана от контактните 
точки на страните от Бенелюкс в тясно сътрудничество с нидерландското 
Министерство на социалните въпроси и заетостта, EU-OSHA и TNO 
(публикувано онлайн резюме на семинара)  
Приоритетна област 3: Инструменти за управление на здравословните и 
безопасните условия на труд 

Инструменти OiRA, публикувани през 2014 г.: 42 (още се очакват преди 
края на годината), надвишават първоначалната цел от 35. Пет подписани 
споразумения и 15 организирани мероприятия. 

Дейност 3.1: Интерактивен онлайн инструмент за оценка на риска (OiRA) 

Осем поръчки с ниска стойност, за да се адаптират и да се преведат 
съществуващите инструменти OiRA на други езици/националния контекст 
(шест допълнителни договори преди края на годината) с цел насърчаване 
на развитието на инструментите OiRA на национално равнище. По-
подробна информация за напредъка във връзка с OiRA на адрес 
http://www.oiraproject.eu/Resources 

Първите обсъждания относно проучване за осъществимост „на 
практически онлайн инструменти в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд“ бяха проведени на заседанията на 
Консултативната група за превенция и изследователски дейности (PRAG) 
през март и октомври.  

Дейност 3.2: Инструмент за прилагане на решенията в областта на 
здравословните и безопасните условия на труд 

Семинар по темата е проведен в Париж през октомври, който събира 
основните заинтересовани страни. Агенцията също работи върху 
съдържанието на нов раздел „електронни инструменти“ да бъде включено 
в следващия корпоративен уебсайт на EU-OSHA. 
Приоритетна област 4: Повишаване на осведомеността 

Кампанията за здравословни работни места за периода 2012—2013 г. „Да 
работим заедно за избягване на риска“ приключи, като постави 
безпрецедентен рекорд по отношение на осъществяването на широка гама 
от инициативи за повишаване на осведомеността на европейско и 
национално равнище, както и по отношение на официалната кампания и 
медийните партньори.  

Дейност 4.1: Кампания „Здравословни работни места“ 2012—2013 г., Да 
работим заедно за превенция на риска 

В края на 2013 г. на Института за проучвания на заетостта беше възложено 
да изготви „Последваща оценка на кампанията за здравословни работни 
места за периода 2012—2013 г.: Да работим заедно за предотвратяване на 
риска“. Окончателният доклад, който бе публикуван през октомври 2014 г., 
включва както количествени, така и качествени данни, получени чрез 
анализ на документи, онлайн проучвания, целеви групи и интервюта с 
фокусните точки, партньори на кампаниите и други заинтересовани страни.  
Договорът за доклада относно „Преглед на успешни инициативи за 
сравнителен анализ на здравословните и безопасни условия на труд“ е 
подписан в края на август 2014 г., а работата стартира с проучване на 
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инициативите за сравнителен анализ между партньорите на кампаниите.  

Кампанията за здравословни работни места за периода 2014—2015 г. 
„Здравословните работни места овладяват стреса“ беше стартирана на 
7 април от комисаря на ЕС, отговарящ за заетостта, социалните въпроси и 
социалното приобщаване László Andor, гръцкия заместник министър на 
труда, социалната сигурност и социалното подпомагане, Vasilis Kegkeroglou 
и директора на EU-OSHA, Christa Sedlatschek. На същата дата беше 
стартиран уебсайтът на кампанията, с инструменти и ресурси, които са на 
разположение на 25 езика.  

Дейност 4.2: Кампания „Здравословни работни места" за периода 2014—
2015 г.— „Здравословните работни места овладяват стреса“ 

Пакетът с мерки за подпомагане на европейски кампании за 2014 г. (ECAP), 
който предоставя на Агенцията мрежа от национални фокусни точки с 
финансова и логистична подкрепа за осъществяване на дейности в рамките 
на кампанията на национално равнище бе успешно приложен. През 
годината фокусните точки са поискали да се организират общо 22 срещи за 
национално партньорство, 61 семинара със заинтересовани страни, 
15 пресконференции, 18 прессъобщения, 5 кръгли маси с журналисти, 
4 преки радио предавания със слушателски включвания и 
6 професионални статии.  За целите на кампанията са разпространени 
88 720 рекламни предмета,носещи логото на кампанията и 
476 125 публикации на 25 езика и са организирани 62 щанда с 
15 изложбени комплекта. Специален акцент в кампанията беше също така 
издаването на DVD „Напо в…Когато стресът стачкува“. 
Наред с други продукти и публикации, свързани с кампанията, през юни в 
интернет беше публикуван литературен преглед „Изчисляване на 
разходите на свързания с работата стрес и психосоциални рискове“, който 
разглежда финансовата тежест на психосоциалните рискове на 
обществено, организационно и индивидуално равнище. Друг основен 
продукт, разработен за кампанията, е „Електронен наръчник за управление 
на стреса и психосоциалните рискове“. Електронният наръчник е 
предоставен в 30 национални версии и има за цел да мотивира 
управителите на МСП да извършват управление на психосоциалните 
рискове на базата на наличните национални ресурси. В допълнение, по 
време на експертен семинар на 16—17 октомври 2014 г. е публикуван и 
разпространен съвместен доклад на EU-OSHA и Eurofound относно 
психосоциалните рискове. 
Официалното предложение за партньорство на Кампанията за 
здравословни работни места за 2014—2015 г. успява да набере повече от 
100 официални партньори на кампанията, включително организации на 
работници и работодатели, многонационални дружества и организации, 
представящи широк диапазон от професии в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд — най-голям брой партньори в подкрепа на 
една кампания за здравословни работни места. В допълнение, общо 
29 партньори от 14 страни участват сега в кампанията за здравословни 
работни места за периода 2014—2015 г.  
Съревнованието за европейските награди за добри практики започна на 
15 април. Създаден е пакет за награди за насърчаване на добри практики в 
подкрепа на фокусните точки и организации, които се интересуват от 
обмен на добри практики, както на национално, така и на европейско 
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равнище.  
Кампанията беше представена също така на Конференцията на ЕС относно 
„Здравословните и безопасни условия на труд — политиката в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд в бъдеще“, проведена в 
Атина на 16—17 юни 2014 г. като част от програмата на гръцкото 
председателство на ЕС. 
През 2014 г. за първи път кампанията беше подкрепена от интегрирана 
кампания в социалните медии, която запознава различни групина 
аудиторията с продукти на кампанията, разработени специално за 
социалните медии, като инфографики и видеоматериали.  

Бяха договорени обхватът и целите на кампанията. Целите са, както 
следва: 

Дейност 4.3: Кампанията „Здравословни работни места“ за периода 2016—
2017 г. 

• Да насърчава устойчивата работа и остаряването в добро здраве от 
самото начало и да подчертава значението на превенцията през 
целия професионален живот.  

• Да подпомага работодателите и работниците (включително 
микропредприятията) чрез предоставяне на информация и 
инструменти за управление на здравословните и безопасни 
условия на труд в контекста на застаряваща работна сила. 

• Улесняване на обмена на информация и добри практики в тази 
област. 

Стратегията на кампанията беше финализирана до края на годината. 
Покана за участие в търг за разработването на електронен наръчник беше 
стартирана през септември, а планът е работата да започне в началото на 
2015 г. 

23 фокусни точки отговарят на предложението за пакет за повишаване на 
осведомеността за 2014 г. Дейностите по пакета за повишаване на 
осведомеността включват: 14 прожекции на филми и дебати във връзка 
със здравословните и безопасни условия на труд, 13 фотоизложби на тема 
здравословни и безопасни условия на труд и промоция в две държави на 
пакета Напо за учители. В допълнение, 12 костюми на Напо са били 
произведени и разпространени като част от пакета за повишаване на 
осведомеността.  

Дейност 4.4: Дейности за повишаване на осведомеността 

Консорциумът Напо инициира разработването на нов филм за рисковете, 
свързани с електричеството и здравословните и безопасни условия на 
труд. Външна оценка на дейността „Напо за учители“ е възложена на 
външен изпълнител, като междинният доклад е получен през ноември. 
Над 20 000 копия на DVD „Напо в... Не е смешно“, бяха изпратени през 
април в националните инспекторати по труда в повече от 20 държави 
членки в подкрепа на кампанията на Комитета на старшите инспектори по 
труда (SLIC) за предотвратяване на подхлъзвания и препъвания. 
Актуализирана версия на брошурата за Напо беше изготвена, преведена и 
разпространена до заинтересованите фокусни точки (портфейл). 
Изданието за 2014 г. на филмовата награда за здравословни работни места 
с DOK Лайпциг стартира през април с краен срок за подаване на 
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заявленията 10 юли. Бяха номинирани осем филма от държави като 
Франция, Германия, Полша и Испания. Победителят, „Реколта“, беше 
обявен на церемонията по награждаването на 1 ноември. Създаването на 
субтитри на спечелилия през 2013 г. филм „C(us)todians“ на 13 езика на ЕС 
беше финализирано и доставката до фокусните точки (портфейл) беше 
осъществена до края на юли.  
На 9 май — Денят на Европа — на улицата в Билбао е направена палатка за 
съвместно насърчаване на вноските на Europe Direct Bizkaia (Европейска 
комисия), Европейския съюз и EU-OSHA от името на гражданите. Участието 
на EU-OSHA със свой щанд на Изложението (във връзка със Световния 
конгрес във Франкфурт за здравословните и безопасни условия на труд) на 
25—28 август е било успешно, като важните събития на щанда включват 
официалния старт на OSHwiki, кампанията за овладяване на стреса и за 
здравословни работни места и OiRA.  
Приоритетна област 5: Изграждане на мрежи за знания 

Членовете на Perosh, поканени на първата среща на Научния комитет на 
OSHwiki, са помогнали да се определи как OSHwiki може да служи на 
нуждите на научноизследователската общност, и освен това са обсъдили 
как могат да предоставят на EU-OSHA насоки по стратегически въпроси и 
източник на потенциални автори и читатели (среща, проведена през юни). 

Дейност 5.1: OSHwiki  

Финализиран е планът за комуникация на OSHwiki; Бета стартиране е 
проведено през май. Новините, публикувани в OSHmail, Twitter и LinkedIn и 
индивидуално електронно писмо са изпратени до съществуващите 
акредитирани автори, фокусни точки, консултативни групи и управителния 
съвет. 
OSHwiki стартира официално през август на XX Световен конгрес за 
здравословни и безопасни условия на труд, проведен през 2014 г. във 
Франкфурт, Германия, като днес съществуват над 100 акредитирани 
автори. 

Раздел „Законодателство“: Работата се фокусира върху подготовката на 
уебстраницата относно законодателството за преминаване към новия 
корпоративен уебсайт на EU-OSHA (проверяване и актуализиране).  

Дейност 5.2: Други дейности за изграждане на мрежи за знания 

Актуализирана е информацията по отношение на националните стратегии 
в областта на здравословните и безопасни условия на труд в Wiki-статии (тя 
ще бъде постоянно актуализирана след принос от страна на фокусните 
точки).  
Научноизследователски приоритети: изготвени са документи за 
изразяване на позиция и е публикуван кратък списък на приоритети въз 
основа на доклад от 2013 г. за оказване на влияние върху работната 
програма на „Хоризонт 2020“ и върху съдържанието на поканите за 
представяне на предложения. през ноември в Брюксел ще се проведе 
семинар за обсъждане на документите за изразяване на позиция и краткия 
списък. В семинара ще участват директори и директори на научните 
изследвания от големите изследователски институти и органи за 
финансиране в областта на здравословните и безопасни условия на труд, 
както и представителите на Европейската комисия.  
Приоритетна област 6: Изграждане на мрежи и корпоративна 
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комуникация 

По-нататъшно развитие на стратегическите мрежи на агенцията, по-
специално мрежите за тристранно управление (Съвет и Бюро), 
консултативните групи и европейските мрежи.  

Дейност 6.1: Стратегическо изграждане на мрежи.  

Траен ангажимент с международната мрежа от партньори на Агенцията и 
мрежата от фокусни точки, включително насърчаване на изграждането на 
мрежи на равнището на държавите членки.  

Дейност 6.2: Оперативни мрежи 

Текущият акцент на дейностите е да се гарантира ангажираност със 
социалните партньори на национално равнище в държавите членки. На 
международно равнище, в съответствие с приоритета, определен в 
Съобщението на Европейската комисия относно стратегическа рамка за 
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 г., EU-
OSHA работи за създаването на по-добра координация и връзка с 
участници в държави, които не са членки, както и с международни и 
регионални организации. 
Партньорствата за комуникация също бяха допълнително развити.  

По отношение на онлайн стратегията на Агенцията за 2014 г., 
подготвителните действия за изграждането на следващия корпоративен 
уебсайт на EU-OSHA осъществиха първото вътрешно публикуване на 
уебсайта, стартирано в края на септември. Новият уебсайт следва да бъде 
стартиран през първата половина на 2015 г. 

Дейност 6.3: Корпоративна комуникация 

Други онлайн промени от началото на 2014 г. бяха стартирането на 7 април 
на уебсайта на кампанията „Здравословни работни места“ за периода 
2014—2015 г. и промяната на сайта на OiRA. Няколко нови или 
реформирани уеб секции също са били предоставени  
Що се отнася до корпоративната стратегия за промотиране на Агенцията, 
Агенцията беше също много активна в социалните медии от началото на 
новата кампания за здравословни работни места за периода 2014—2015 г. 
Нашият профил в Ютюб вече има над 1 000 абонати (288 през юни 2013 г.) 
и достигна 312 842 преглеждания (35 000 през юни 2013 г.). Популярността 
на Фейсбук страницата на Агенцията непрекъснато нараства с 16 500 
почитатели в края на октомври (1 654 през юни 2013 г.). Туитър профилът 
на Агенцията се радва също на голяма популярност с 10 840 абонати (7 179 
през юни 2013 г.). Имаме също така 4 797 LinkedIn последователи в 
сравнение с 2 766 през юни 2013 г. Обяви за 11 работни места бяха 
публикувани на блога на Агенцията от януари насам. Броят на абонатите на 
OSHmail непрекъснато нараства. Понастоящем има над 67 000 абонати на 
OSHmail. 
По отношение на корпоративната стратегия за публикациите на Агенцията, 
търговската марка на новите EU-OSHA помещения е постигната, годишния 
доклад за 2013 г. и резюмето му са изготвени, а публикуването на доклада 
е изпълнено. В допълнение, набор от 5 информационни графики, 
преведени на всички официални езици на ЕС, е изготвен с цел 
подпомагане публикуването на годишния доклад и резюмето. Нова 
корпоративна брошура на EU-OSHA е финализирана и преведена. 
Публикувано е ново корпоративно видео, което представя 
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многогодишната стратегическа програма (на 25 езика), както и видеоклип в 
подкрепа на публикуването на електронния наръчник относно стреса. 
Бяха изготвени и публикувани редица доклади, резюмета и литературни 
прегледи на годишния план за управление за 2014 г., в това число: 
„Разработване на насоки за научни изследвания на проучването ESENER от 
2014 г.“, „Здравословни и безопасни условия на труд в сектора на 
фризьорските услуги“, „Приоритети за научни изследвания в областта на 
здравословните и безопасни условия на труд в Европа за периода 2013—
2020 г.“, „Оценка на разходите за трудови злополуки и заболявания на 
работното място“, „Електронна статия и списък за здравословните и 
безопасни условия на труд в сектора на вятърната енергия“, „Изчисляване 
на разходите, свързани със стреса и психосоциалните рискове на 
работното място“, „Широкообхватно проучване за предвиждане на нови и 
възникващи рискове и предизвикателства“ и „Психосоциални рискове в 
Европа: разпространение и стратегии за превенция“ (с Eurofound). 
Освен това са произведени и предоставени материали за кампанията за 
здравословни работни места за периода 2014—2015 г. (наръчник, 
брошура, листовка, щендери за банери и рекламни подаръци). В подкрепа 
на стартирането на кампанията са произведени набор от три 
информационни графики и видеоклип и е изготвена брошура за Деня на 
Европа. 
По отношение на пресслужбата бяха публикувани 13 прессъобщения и 
беше отговорено на над 90 медийни заявки за информация/интервюта. 
Бяха организирани няколко пресконференции/срещи на медиите с 
директора, с цел да се подчертаят значими събития, като например 
посещението на председателя на Европейския парламент, откриването на 
помещенията на Агенцията и стартирането на OSHwiki във Франкфурт. Над 
1 300 онлайн извадки от публикации и повече от 5 800 съобщенията в 
социалните медии са били регистрирани. 

Програмата за Западните Балкани и Турция приключи през ноември 2014 г. 
В рамките на програмата бяха осъществени действия в подкрепа на 
включените страни  за превръщането им в активни участници в мрежите на 
Агенцията. 

Дейност 6.4: Подготвителни мерки за Западните Балкани и Турция 

На 10 декември 2014 г. бе подписано решението за изпълнение на 
Комисията за приемане на Многонационална програма за действие за 
2014 година (C(2014) 9407 окончателен), според което EU-OSHA ще получи 
като пряка безвъзмездна помощ 410 000 евро за действия в страните 
бенефициенти по ИПП II. 
Вследствие на това решение EU-OSHA ще подпише споразумение с 
Комисията през първото тримесечие на 2015 г. След като бъде подписано 
споразумението EU-OSHA ще продължи работата си в региона. Очаква се, 
че настоящото споразумение ще продължи 24 месеца.  

Тази програма за съседни на Европейския съюз страни беше стартирана 
през 2014 г. с цел да разработи действия в областта на здравословните и 
безопасни условия на труд и мрежи в съответните страни. В тази 
първоначална фаза на двугодишното споразумение EU-OSHA създава 

Дейност 6.5: Подготвителни мерки за сътрудничество на страните 
партньори в рамките на ЕПС с EU-OSHA 
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единни точки за контакт в страните бенефициенти и оказва подкрепа за 
действия, определени като приоритетни от страните бенефициенти. 
Корпоративно управление 
Планиране на дейности за 2015 г., по-специално плана за управление за 
2015 г. Докладване и оценяване на дейности. 
Корпоративно управление, включително непрекъснатост на дейността, 
защита на данните, управление на риска, правни консултации и вътрешен 
контрол.  
Административна подкрепа 
Основните постижения през 2014 г. са: 

• Подписване сна споразумение за седалище на Агенцията с 
Кралство Испания на 31 март 2014 г.  

• Приемане на Финансовия регламент и финансовите правила за 
прилагане на EU-OSHA 

• Правилник за длъжностните лица, приемане на правилата за 
прилагане 

• Изпълнение на бюджета, основан на дейности 

Източник: Приложение, предоставено от Агенцията. 
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11-12. Агенцията взема предвид коментара на Палатата относно нивото на планирано пренасяне на 

бюджетни кредити за дял II. 

13. Агенцията приема коментара на Палатата. След необходимите проверки са предприети действия 

за извършване на плащането на дължимата сума за периода 2005—2014 г. (5300 евро) на един от 

срочно наетите служители (AD), назначен на 1 май 2004 г., за когото е приложим коефициент на 

умножение. 
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