
 
 
 
Здравето е най-важното условие за добър и качествен живот.  
 
Разпространението на вируса COVID-19 у нас предизвика установяване на 
извънредно положение.  
Целта на тази мярка е да се овладее пандемията в Европа и  да се ограничи 
разпространението на вируса у нас.  
 
Общата ни загриженост и мобилизацията ни като общество изисква спазване 
на най-строги правила и дисциплина, както и информираност  и разумни 
действия от всеки един. 
 
Днес живеем в друга реалност и трябва да пренастроим живота си към 
друг ритъм! Една от най-важните ни социални роли е тази на работещ 
човек.  
В  това време вирусът засяга работните ни места и поражда много въпроси 
за работещите хора.  
 
Какви са правата ни на работещи хора и граждани в тази извънредна 
ситуация?  
 

 Ако не може да работим от вкъщи или дистанционно и сме на 
работното си място трябва да знаем, че:  

 
  

 Съгласно Кодекса на труда в Глава XIII Здравословни и безопасни условия на труд:  
Чл. 275. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 
31.03.2001 г.) Работодателят е длъжен да осигури здравословни и безопасни 
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условия на труд, така че опасностите за живота и здравето на работника или 
служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени. 
(2) (Изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) Органите на изпълнителната 
власт в рамките на своите правомощия осъществяват държавната политика по 
осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 
 

 Като следствие от трудовото законодателство в Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд се указва:  

Чл. 4. (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) (1) Работодателят е длъжен да осигурява 
здравословни и безопасни условия на труд на работещите, като прилага необходимите 
мерки,  
Чл. 10. (1) При работа с риск за здравето и безопасността, който не може да се 
отстрани по друг начин, се използват лични предпазни средства. 
(2) Личните предпазни средства трябва да осигуряват защита срещу опасностите, 
да не са вредни за здравето и да не пречат на извършването на работата. 
… 
Всички разходи, свързани с осигуряването на здравословни и безопасни условия 
на труд на работещите, са изцяло за сметка на работодателя. 
… 
Чл. 26. (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) Работодателят е длъжен да се консултира с 
работещите или с техни представители и организации, като създава възможност те 
да участват.. 
 

 Във всички наши Колективни трудови договори в частта БЗР са разписани по-
благоприятни и по-конкретни условия и задълженията на работодателя и работещите. 

 
 Какво следва за работещите?  

 
Там където има комитети и групи по условия на труд (КУТ и ГУТ) да се свикат спешни 
заседания, на които да се обсъдят и предложат процедури и мерки на работодателите за 
предпазване на работниците от болестта.  
Работодателите трябва да започнат с тези процедури, дори ако COVID – 19 не е обявен в 
областта.  
Не се колебайте да предложите мерките за обсъждане на заседанията: 
1.1. Организационни: 

1.       Да се извърши своевременно допълнение към оценката на риска за 
опасността от разпространение и заразяване с корона вирус с участието на лекаря от 
Службите по трудова медицина и членове на КУТ и ГУТ. 
2.       Създаване на ред за информиране на работещите за риска и прилаганите мерки 
в предприятието или учреждението, включително чрез провеждане на извънреден 
инструктаж. 
3.       Да се определят лицата, даващи указания на работниците за процедурата, 
която следва да се прилага при съмнения, че са заразени или са били в контакт със 
заболяло лице.   
4.       Въвеждане на физиологичен режим на труд и почивка, позволяващ по-чести 
почивки за прилагане на дезинфекциране на работните помещения. 
5.       Да се определи ред за почистване и дезинфекциране на работните места и 
санитарните изисквания, съобразен с повишение хигиенни норми. 



6.       Определяне на ред  за съхраняване или унищожаване на използваните лични 
предпазни средства, включително работно облекло, които са били в контакт с 
вирусоносител. 
7.       Да се насърчават и използват възможностите на законодателството за работа от 
вкъщи, когато дейността го позволява. 

  
1.2. Технически мерки: 

1.       Осигуряване на дезинфектанти и измиващи препарати, включително 
средства за измиване на очите. 
2.       Осигуряване на ЛПС, като маски за защита на горните дихателни пътища, 
защитни ръкавици и др. 
3.       Осигуряване на специални контейнери за съхранение на използваните ЛПС и 
хигиенни материали.  
N.B.! Като знаем трудностите с осигуряване на дезинфектанти, маски и 
ръкавици, използването на алтернативни средства трябва да бъде 
консултирано със службите по Трудова медицина. 
  
 Ако Корона вирусът Ви попречи да работите … в някой от следните 

случаи:  
1. Не можете да напускате мястото, в което живеете или не можете да 
стигнете до работното си място. 
2. Работодателят затваря бизнеса си като предпазна мярка. 
3. Вие сте поставени под карантина. 
4. Вашето дете не може да посещава детска градина или училище, защото 
учебните заведения са затворени.  
5. Самият Вие се разболявате. 
6. Вие оставате вкъщи от страх от зараза, без да принадлежите към 
определена рискова група или имате друга важна причина. 

.  
Как ще се плаща заплатата ми? Длъжен ли е работодателят  да 

плаща заплатата ми …
 

 Какво следва за работещите?  
В спешен порядък предстои обсъждане и приемане на нов Закон за извънредното положение, 
свързано с пандемията и конкретни мерки, които засягат голяма част от тези въпроси.  
България ще получи общо 812 милиона евро от ЕС за борба с корона вируса. Освен за 
медицински цели, средствата ще бъдат използвани в помощ на най-уязвимите сектори 
на икономиката като малките и средните предприятия, пазара на труда и други. 
 Обсъждат се финансови мерки за подкрепа към бизнеса, с които той да запази своите 
работници. Това означава, че държавата ще компенсира частично работните заплати на 
наетите работници, в рамките на извънредното положение, за да не се съкращават 
работници.  
В обсъждането участват и синдикатите със грижата и отговорността за трудовите и 
социални права на работещите. 
 
Очаквайте информацията от синдикатите.   
ФНСЗ ще продължи да изпраща актуализирана информация през следващите 
дни. 

***  


