
 

      

 

                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                

ПОВР 
(Temporary Work Agency) 

Безопасна и здравословна работа за временните 

работни места 

Превенцията на професионалните рискове 

за наетите чрез ПОВР изисква специално 

внимание. С работни места в множество 

бизнес сектори, те по-често са изложени на 

различни рискове, социални рискове, 

според изпълняваните задачи.   

 По този начин, наетите от ПОВР работници са по-чувствителни и 

към психосоциалните рискове. На практика, те имат двама 

събеседника за обсъждане на въпросите, свързани с БЗР: ПОВР и 

ПП.  

Temporary 

Work 

Agency 

 

Предприятие 

ползвател 

Undertaking 

Работник 

чрез ПОВР 

 

септември 2017 г. 

3 цели за подобряване на 

здравето и безопасността при 

работа 

1 
2 Подобряване обмена на информация между 

работниците на Агенцията, наетите чрез ПОВР 

и работниците на ПП   

Прилагане на оценка на риска за наетите от 

ПОВР работници 

3 Насърчаване на по-добра видимост на наетите 

от ПОВР, за СТМ 



 

 

                                                                                    

                                                                                    

                                        

                                                                                     

                                                           

                       

                                                                                      

                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 
Прилагане на оценка 

на риска за наетите 

от ПОВР работници 

 Осигурено предоставяне на обучение по БЗР 

за наетите от ПОВР 

 По-добро познаване на работните места, за 

наетите от ПОВР 

 Повишаване осведомеността на наетите от 

ПОВР, относно превенцията 

 Уверете се, че са взети предвид условията за 

пътуването и настаняването, особено за 

командированите работници 

 Вземете предвид психосоциалните рискове 

 

2 
Подобряване обмена на 

информация между 

действащите лица в областта 

на професионалното здраве 

 Чрез ПП, предоставяне на информация на 

наетите от ПОВР, относно БЗР, преди 

започване на работата 

 Осигурено обявяване на трудовите злополуки 

 Изискване от ПП на необходимите 

квалификации и характеристики на работните 

места 

 Информиране на представителите на 

работещите, наети от ПОВР 

 

3 
Насърчаване на по-добра 

осведоменост на наетите 

от ПОВР, свързана със 

здравното обслужване 

 

 Осигурено здравно наблюдение за наетите от 

ПОВР 

 Предоставяне на ПП на основна информация 

за здравното обслужване на наетите от ПОВР 

 Предоставяне на наетите от ПОВР данни за 

контакт, в случай на здравни проблеми 

 Получаване на информация в случай на 

специфични рискове за наетите от ПОВР по 

работни места 

 

ПРАВНА РАМКА 

ЗА ДОПЪЛНИТЕЛНА ИНФОРМАЦИЯ: https://osha.europa.eu 

 

 Директива 1989/391/EИО, "Рамкова директива” по БЗР от 12 юни 1989 г. за въвеждане на мерки за 

насърчаване подобряването на безопасността и здравето на работниците на работното място. 

 Директива 1991/383/EИО от 25 юни 1991 г. за допълнение на мерките за насърчаване на подобряването 

на безопасността и здравето на работното място на работниците на срочно трудово правоотношение или 

временно трудово правоотношение. 

 Директива 1996/71/EИО от 16 декември 1996 г. относно командироването на работници в рамките на 

предоставянето на услуги. 

 Директива 2008/104/EО от 19 ноември 2008 г.  относно работа чрез агенции за временна заетост. 

 Директива 2014/67/EС от 15 май 2014 г. за осигуряване на изпълнението на Директива 96/71/ЕО относно 

командироването на работници в рамките на предоставянето на услуги. 

 

На наетите от ПОВР се осигурява същото ниво на закрила, по отношение на БЗР, както за 

останалите работещи в предприятието ползвател. 


