МОТИВИ
към проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2001 г. за
минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при
използване на лични предпазни средства на работното място
Настоящият проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от
19.04.2001 г. за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето на работещите
при използване на лични предпазни средства на работното място е разработен във връзка с
изпълнение на мярка № 139 от Плана за действие за 2021 г. с мерките, произтичащи от
членството на Република България в Европейския съюз.
Проектът е изготвен на основание чл. 284, ал. 3 от Кодекса на труда и чл. 36, т. 2 от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
С проекта на наредба се осигурява въвеждането в националното законодателство на
изискванията на Директива (ЕС) 2019/1832 на Комисията от 24 октомври 2019 година за
изменение на приложения I, II и III към Директива 89/656/ЕИО на Съвета по отношение на
изцяло технически адаптации.
С проекта се предлагат промени в трите приложения на наредбата, свързани с избора
на лични предпазни средства (ЛПС) на работното място, с оглед техническото развитие и с
цел да се осигури актуализиране и съгласуваност на терминологията и на структурата на
трите приложения с новия Регламент (ЕС) 2016/425 относно производството и пускането
на пазара на ЛПС, както и съгласуваност помежду им.
С предложения проект на наредба не се очаква да възникнат допълнителни финансови
разходи за работодателите, предвид факта, че и към настоящият момент те са задължени
въз основа на извършена оценка на риска на работното място да определят работните места
и видовете работа, при които се използват лични предпазни средства.
Предложеният проект не се очаква да доведе до въздействие върху държавния
бюджет, поради липсата на нови задължения или изисквания, които не са били обект на
регулиране по реда на действащото законодателство.
На свое заседание проведено на 22 юли 2021 г. Националния съвет по условия на
труд (НСУТ) обсъди и одобри проекта.
Изготвена е и таблица за съответствие с Европейското право.
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