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Р А З П О Р Е Д Б И 

 

за жилищни и санитарни съоръжения за работнички и работници 

в селскостопански предприятия 

Охраната на труда задава изискванията, на които трябва да отговарят работните обекти, 
като по този начин да се гарантира здравето на хората.  

1. Помещения за почивка, помещения за дежурство и жилищни помещения 

• Помещенията за жилищни цели или за пренощуване трябва да имат директно 
гледащ навън прозорец, както и да могат да бъдат достатъчно осветявани и 
отоплявани. 

• Всякакви видове опасни за здравето състояния (особено развиването на плесен) 
трябва да се отстраняват незабавно. 

• За всяко лице в жилищните помещения трябва да има заключваща се касетка, 
легло и съответните завивки. 

• Спалните помещения трябва също да се заключват, да могат да се използват 
разделено по полове и да имат отделни достъпи. 

• Не се разрешават легла на етажи. 
• В жилищните помещения трябва да бъдат предоставени подходящи съоръжения 

за сушене на мокро облекло. 
• Трябва да има подходящи съоръжения за готвене и затопляне, както и за 

охлаждане на ястия и напитки. 
• Светлата височина на съблекалните трябва да е минимум 2,0 метра, а на 

помещенията за почивка и жилищните помещения – минимум 2,5 метра. 
• При помещенията за почивка трябва да са осигурени минимум 3,5 m³, а при 

жилищните помещения – 10 m³ въздушно пространство на човек. 
• Във всички помещения трябва да е гарантирана защитата на непушачите. 
• Трябва да бъдат осигурени средства за първа помощ. 
• Трябва да има осигурени съблекални, ако се предоставят душове или в работния 

обект едновременно са заети повече от 12 лица, които трябва да се преобличат, 
защото при дейността си носят специално работно или защитно облекло.  

ИМАЙ ПРЕДВИД:  Стойността на облагодетелствано ползване на свободното жилище 
заедно с отопление и осветление в размер на общо 39,24 евро на месец може 
да бъде удържана от чистата заплата. 
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2. Санитарни съоръжения1  

Тоалетни 

• Заключваща се тоалетна за съответно максимум 15 лица. 
• Оборудване на разделени по пол тоалетни за над 5 лица от женски пол и 5 лица 

от мъжки пол. 
• Светлата височина на тоалетните трябва да е минимум 2 метра. 
• Възможност за миене в непосредствена близост до тоалетните. 
• Тоалетните трябва да са оборудвани с казанчета за изплакване с вода или 

съответно равностойно съоръжение, както и с тоалетна хартия. 
• Тоалетните трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания и да бъдат 

поддържани от работодателя в хигиенично състояние – доколкото не се 
използват само за лични цели. 

Мивки, помещения за миене и душове 

• Една мивка за максимум 5 лица. 
• Един душ за максимум 5 лица. 
• Разделени помещения с душове за жени и мъже или разделно използване на 

помещенията с душове. 
• Трябва да има осигурени помещения за миене, когато редовно има 

едновременно повече от 12 присъстващи лица. 
• Оборудване на разделени по пол помещения за миене при брой от съответно 

над 5 лица. 
• Светлата височина на помещенията за миене трябва да е минимум 2,0 метра. 
• Мивките и душовете трябва да са оборудвани с течаща, по възможност топла 

вода. 
• Мивките и душовете трябва да са оборудвани с подходящи средства за 

поддържане на чистотата на тялото. 
• Осигуряване на салфетки за еднократна употреба или сешоари за ръце. 

Температурата в помещението трябва да е минимум 21°C в помещенията за миене без 
душове, 24°C в помещенията за миене с душове 

 

Контакт  
OÖ Landarbeiterkammer 
Scharitzerstraße 9 
4020 Linz 

 тел.:   0732 656 381-0 
 факс:  0732 656 381-29 
 имейл:   office@lak-ooe.at 
https://www.lak-ooe.at/ 

Необходимо е уговарянето на 
дата (на немски и английски 
език). 

 
1 Следните стандарти за хигиена са валидни за всички помещения на предприятието. 
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