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 Кратко въведение в системата за безопасност и здраве 

при работа в държавата  

В Република България държавната политика в областта на 

въвеждане на безопасни и здравословни условия на работа е 

отговорност на Министерски съвет. Министерството на труда и 

социалната политика разработва, координира и изпълнява държавната 

политика по отношение на безопасност и здраве при работа. 

Министерството на здравеопазването управлява и координира действия 

за защита и подобряване на здравето при работа. Изпълнителна агенция 

„Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”) е държавният орган, 

отговорен за цялостния надзор на спазване на трудовото 

законодателство с цел гарантиране на безопасност и здраве при работа, 

както и за спазване на условията за заетост. Националният 

осигурителен институт (НОИ) осигурява мониторинг на научни 

становища относно трудов капацитет, разследва трудови злополуки и 

поддържа база данни на тези злополуки.  

Националната политика за безопасни и здравословни условия при 

работа се разработва и прилага на базата на тристранно сътрудничество 

на национално, секторно и регионално ниво. Националният съвет по 

условията на труд е постоянният орган, отговорен за координация, 

консултация и сътрудничество за развитие и прилагане на политика за 

безопасни и здравословни условия при работа на национално ниво. Има 

регионални съвети във всички местни административни области, за да 

се гарантира тристранно сътрудничество за безопасност и здраве при 

работа. Също така във всички предприятия има комисии по условията 

на труд, които осигуряват платформа за диалог между служители и 
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работодатели. Националният фокусен център на Европейската агенция 

по безопасност и здраве при работа е разположен в Министерството на 

труда и социалната политика.  

Добри практики/ Метална индустрия 

Кое се приема за безопасно? 

В металната индустрия в България работните условия се считат за 

безопасни, ако изпълняват изискванията и разпоредбите за безопасност 

и здраве съгласно Закона за здравословни и безопасни условия при 

труд (ДВ, бр. 124/1997 г.).  

Как институциите влизат в системата за управление на безопасност 

и здраве при работа (БЗР)?  

Компаниите в металната индустрия в България са задължени да 

въведат система за управление на безопасност и здраве при работа, за 

да гарантират здравето и безопасността на служителите си. В този 

процес могат да получат подкрепа от страна на съответните 

правителствени агенции, действащи на местно ниво, както и от 

регистрирани частни консултанти и сертифициращи организации. 

Внедрявайки и сертифицирайки система за безопасност и здраве при 

работа, наред с други неща, компаниите демонстрират ясен ангажимент 

към безопасността на работниците. Формално това се постига чрез 

сертификация по OHSAS 18001. 
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Тестове за проверка и оценка на риска  

Законът за здравословни и безопасни условия при труд (ЗЗБУТ) 

заедно с Наредба 5 (1999) относно процедурата, начина и честотата на 

провеждане на оценка на риска наблягат върху задължението за 

провеждане на оценка на риска във всички предприятия, включително 

действащите в металната индустрия, с цел осигуряване на максимална 

защита в координация със системата за управление на безопасност и 

здраве при работа. Началният етап на тази дейност е провеждане на 

оценка на риска. Прилагането на основата на Наредба 5 относно реда, 

начина и периодичността на оценката на риска от 1999 г. улеснява 

реформата в областта на безопасност и здраве при работа. Съгласно 

посочената по-горе наредба, оценката на риска обхваща работния 

процес, работното оборудване, работните места, организацията на 

работа, използването на вещества и материали, както и други фактори, 

които могат да провокират риск. Резултатите от оценката на риска 

представляват началната база за планиране на бъдещите дейности и 

разпределянето на всички необходими ресурси за тяхната реализация 

(технически, технологични, организационни, финансови, човешки, 

времеви и др.).   

Добри практики/строителен сектор  

Кое се приема за безопасно? 

В строителния сектор в България се приема, че съществуват 

безопасни и здравословни условия при работа, ако работният процес е 

организиран съгласно разпоредбите на Наредба 2 от 22.03.2004 г. 

относно минималните изисквания за здравословни и безопасни условия 
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при строително-монтажни работни (ДВ, брой 37/4.05.2004 г.) и спазва 

законовите изисквания.  

Как институциите влизат в системата за управление на безопасност 

и здраве при работа (БЗР)?  

Въвеждането на система за управление на безопасност и здраве 

при работа в компаниите в българския строителен сектор е отговорност 

на работодателя. За тази цел може да се използва консултантска помощ 

от ИА ГИТ или услугите на регистрирани частни консултанти и 

сертифициращи организации. Компаниите обикновено въвеждат 

системи за управление на БЗР, които им позволяват да получат 

сертификация по националния стандарт OHSAS 18001:2007. 

Тестове за проверка и оценка на риска  

Наредба 2 от 22.03.2004 г. предвижда, че преди започване на 

работа на строителен обект и до завършване на строителството 

строителят носи отговорност за провеждане на оценка на риска, която 

трябва да обхваща всички етапи на възложеното строителство, избора 

на работно оборудване и всички параметри на работната среда.  

Оценката на риска трябва да се извършва съвместно с предварително 

оповестени подизпълнители и да се обновява при назначаване на нови 

подизпълнители в процеса на работа. В процеса на строителни работи 

на територията на действащо предприятие, оценката на риска трябва да 

се извърши координирано с управителя. Ако по време на строителните 

работи възникнат значителни промени в началните планове, оценката 

на риска трябва да бъде обновена. При провеждане на оценка на риска 

трябва да се направи измерване на параметрите на работната среда.  
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Заключение 

Прилагането на национална политика за безопасни и 

здравословни условия при работа, включително в металната индустрия 

и в строителния сектор, изисква не само въвеждане на европейското 

законодателство в националната рамка. По-важно е да тази политика 

наистина да бъде прилагана в икономическите предприятия. Това 

изисква развитие на съвременна инфраструктура за контрол чрез 

преструктурираната ИА ГИТ. По отношение на контрола, трябва да се 

обърне внимание върху законовите механизми, които да гарантират 

изпълнение на консултантски, подкрепящи и информативни функции.  

Предизвикателствата в областта на безопасността и здравето при 

работа са свързани с демографски промени, например застаряващата 

работна сила, нови форми на работна организация, както и тенденцията 

за увеличаване на работното време и интензивността на работа, всички 

те допринасящи за повишени нива на стрес на работното място. Всичко 

това е много важно и трябва да е основен фокус на усилията на 

правителството и социалните партньори при разработване на БЗР 

политики.  
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

ПРИ РАБОТА В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР 

 

Чехия 

 

 

 

Добри практики/Строителен сектор  

В Чехия около 210 хиляди души работят в строителния сектор. 

Само около 33 хиляди са наети от големи строителни компании. Над 

125 хиляди работят в компании с персонал под 50 души.   

Добра практика: Промотиране на БЗР в компанията чрез събити, 

наречено „Седмица на безопасността”  

Важно събитие в подкрепа на безопасността и здравето при 

работа в компанията Skanska е „Седмицата на безопасността”, която се 

организира от 2005 г. насам във всички филиали на компанията по 

света и вече е неизменна част от годишния й календар. Това е важна 

инициатива за безопасност на работното място, като се има предвид 
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значителния брой клонове на компанията и служители, които участват 

в събитието, включително клиенти, доставчици, подизпълнители и 

бизнес партньори. То  

им позволява да засилят усилията си в посока елиминиране на 

злополуките на работното място и им дава възможност да направят 

нещо ново заедно. „Седмицата на безопасността” се е превърнала в 

най-голямото събитие за безопасност в съответната компания, 

ангажирайки значителен брой служители и подизпълнители с редица 

дейности и обучителни сесии. То е важно, защото обръща внимание на 

ролята на безопасността като една от ценностите на компанията, наред 

с останалите - „грижа за живот”, „да сме по-добри заедно”, „да работим 

етично и прозрачно”.   

 

В продължение на една седмица значителен брой хора участват в 

дейности, свързани с безопасност на работното място. Това е най-

голямото събитие с подобна тематика, организирано от частна 

компания. То се слави с голям успех - за първите 8 години на 

провеждането му (от 2005 до 2013 г.), броят на злополуките на 

работното място е намалял с над 50%.  

 

По време на „Седмицата на безопасността” се провеждат редица 

дейности на работните места (строителни обекти) и в офисите на 

компанията в цяла Чехия. Те не са ограничени само до служителите на 

Skanska, а включват и всички, които работят по проекти на компанията 

- доставчици, партньори, клиенти. Компанията е загрижена за 

благоденствието на всички в строителния сектор. Дейностите включват 

семинари и работни срещи относно методи на безопасна работа, както 

и срещи с доставчици, посещения на обекти от страна на ръководството 

с фокус върху безопасна работна среда, техники за спасяване, 

използвани в случай на злополука съвместно с персонала на аварийните 
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служби и програми за обучение на ръководството, насочени към 

лидерство в сферата на безопасността.   

 

Всяка година „Седмицата на безопасността” има конкретна тема, 

което повишава информираността относно въпроси, свързани с 

безопасността при работа, и насърчава работниците да подобрят 

поведението си на обекта. Например, „Седмица на безопасността 2010 

г.” се фокусира върху участие и ангажираност. Една от двете теми, „Да 

бъдем ангажирани”, обръща внимание на факта, че всеки има роля, 

която да изпълнява, и всички са отговорни за безопасната работна 

среда. Втората тема задава въпрос „Какво можем да правим по-добре?” 

Всички са приканени да говорят и да споделят идеите си за това как 

може да бъде подобрена безопасността на техните обекти, депа и 

офиси. В диалога участват и клиенти и партньори.  

 

Темата на „Седмица на безопасността 2017 г.” е „Планирай-

Прави-Провери-Действай”, с подтема „Здраве и благоденствие”. ПППД 

е важна тема за компанията, защото тя осъзнава, че чрез внимателно 

планиране, придържане към плана и последващ анализ с цел 

подобрение могат качествено да се създават ефективни лостове за 

управление на  заплахите за безопасността. Тази година „Седмицата на 

безопасността” включваше дейности като:  

 Отразяване на отговорност; 

 Срещи с ученици от близки начални училища;  

 Посещения на ученици от търговско и техническо училище 

на строителните обекти;  

 Сутрешна загрявка;  

 Проверка на инструментите; 

 Обучение за използване на пожарогасители;  

 Обучение за евакуация;  

 Кутия с инструменти;  
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 Обучение по първа помощ; 

 Диалог с представители на инспектората по безопасност и 

здраве при работа, полицията и пожарната; 

 Викторина на тема БЗР;  

 Работни срещи на строителните обекти;  

 Представяне на доставчици и производители на ЛПС и 

колективно БЗР оборудване;  

 Въпроси относно БЗР;  

 Представяне на дейностите и инициативите на компанията в 

областта на БЗР.  

 

 

Мисията на „Седмицата на безопасността” е колективно 

повишаване на строителния сектор и постоянен стремеж за 
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елиминиране на злополуките с работници, както и ясно комуникиране 

на посветеността на споделена култура на загриженост и вярване, че 

всяка седмица трябва да е „Седмица на безопасността”.  

Добра практика: Осигуряване на БЗР при работа на височина чрез 

предварително сглобени скелета  

 

Скелетата често се използват за създаване на безопасна работна 

платформа при работа на височини. Компонентите им се сглобяват на 

ръка, а работниците стоят близо до ръбовете, където няма предпазни 

ограждения. В допълнение, има опсаност при фиксирането на носещите 

греди. Подобна ситуация съществува и при разглобяването на 

платформата. Когато скелетата се сглобяват често, дъските или гредите 

се увреждат, прекалено къси или прекалено дълги са и се прикрепят 

зле. Скелето може да се срути или по друг начин на доведе до смърт 

или сериозно нараняване на използващите го работници.  

 

Значителна полза за БЗР носи използването на предварително 

сглобени системи от скелета със съответните крайни елементи и 

фитинги. Тъй като системата е разработена от световно известни 

експерти, тя често се използва на обекти в Чехия.  
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Изпълнителите с установена система за управление на БЗР виждат 

това като една от важните мерки за предотвратяване на нараняване при 

работа на височини. Решението осигурява безопасна работна 

платформа напр. при излизване на бетон или направата на покриви. 

Това е начин за намаляване на броя на работниците, изложени на риск 

по време на издигане и разглобяване на скелето и тъй като то е 

предварително сглобено, рискът от ниско качество на дъските или 

другите материали е много по-малък. 
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Най-добри практики за здравословни и безопасни 
условия на труд във Франция 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Информация относно Франция 

Франция, една от основателките 

на европейската интеграция, е 

унитарна полупрезидентска 

република. Населението на страната е 

почти 67 милиона души, а столицата е 

Париж. Франция е държавата в 

Европа с най-голямо етническо 

разнообразие: 40% от населението 

произхожда поне частично от различни 

имигрантски вълни от началото на 20 

век, основно след независимостта на 

северноафриканските колонии Алжир и Мароко. Към тях се добавят 

редица имигранти от Испания и Португалия. Франция също така има 

значително по брой ромско население.  

 

Републиката е разделена на 18 административни региона (13 в 

рамките на Франция и 5 в чужбина), допълнително разделени на 101 

департамента. Департаментите са разделени на  335 окръга, а те от 

своя страна – на 2 054 кантона. Тези кантони съдържат 36 658 комуни, 

които са общини с избран общински съвет. В допълнение, Френската 

република има шест чуждестранни владения (Френска Полинезия, 

Сейнт Бартс, Сен Мартин, Сен Пиер и Микелон, Уолис и Футуна, 

Нова Каледония), две територии (Френски южни и антарктически 

територии) и един необитаем остров (Клипертон). Чуждестранните 

владения и територии формират част от Франция, но не и от ЕС и 

финансовата й територия (с изключение на Сейнт Бартс).  

 

Система на безопасност и здраве (БЗР) във Франция. Законова 

рамка  

 

Френското национално законодателство се стреми към прилагане 

на директивите на ЕС в областта на БЗР, за да допринесе за 

Стратегическата рамка за безопасност и здраве на Европейската 
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комисия за 2014-2020 и за други свързани европейски стратегии и 

програми, като Европа 2020.     

 

Директивите на ЕС определят минимални стандарти за 

безопасност и здраве при работа, което води до създаване на нова 

концепция за БЗР, по-малко налагаща и с по-превантивен характер: 

държавите-членки могат да наложат по-строги правила за защита на 

работниците, но законодателството им трябва да спазва минималните 

стандарти. Тази промяна е изразена в културен и законов аспект при 

транспонирането на национално ниво.  

 

Важна стъпка в този смисъл е Рамковата директива относно 

здравословните и безопасни условия на труд (Директива на Съвета 

89/391/EEC от 12.06.1989 г.) и свързаните с нея специфични 

директиви. Във Франция Рамковата директива е транспонирана чрез 

Закон № 91-1414/31.12.1991, изменящ Кодекса на труда и Кодекса на 

общественото здраве с цел повишаване на превенцията на трудови 

злополуки.   

Според закона работодателите трябва лично да гарантират 

спазване на законите и разпоредбите. Те трябва да предприемат 

всички необходими мерки, а да гарантират безопасността и да защитят 

здравето на работниците си на базата на оценка на рисковете в дадената 

компания. Други ключови участници в превенцията за службите по 

професионално здраве, които могат да бъдат в или извън 

предприятието, работници и органи, които ги представляват, по-

конкретно комисии по здраве, безопасност и условия на работа.  

 

Законите и указите във връзка с безопасност и здраве при работа 

са събрани в част IV от френския Кодекс на труда; свързаните с 

общественото здраве са обединени във френския Кодекс за 

общественото здраве, а законите и указите във връзка със системата за 

социално осигуряване се съдържат във френския Кодекс за социално 

осигуряване.  

 



Професионална безопасност и контрол на риска в секторите на строителството и 

металообработването 

 

 
        

 
2017 

 

20 

През 2015 г. френското правителство прие нов План за Здраве 

при работа , обхващащ периода от 2016 до 2020 година. Общата цел 

на PST3 е превенцията да бъде в центъра на БЗР и да се подкрепя 

култура на превенция със специален фокус върху здравето при работа. 

Важни инструменти за ефективната култура на превенция са 

информация, обучение и оценка на риска. Превенцията се фокусира 

върху:  

 Класически рискове 
(подхлъзване, спъване и 

падане, опасни вещества, 

рискове, свързани с 

транспортни средства)  

 Управленски и 

организационни рискове 
(психологически рискове, 

напрежение, породено от 

работата)  

 Нововъзникващи 

рискове (нарушение на 

дейността на ендокринната 

жлеза, наноматериали, 

цифрови технологии) 

  
Инфраструктурата за БЗР във Франция (Източник: oshwiki.eu) 

 

Новата стратегия е базирана на подновяване на социалния диалог 

с участието на повече социални партньори, инициирано за пръв път от 

Министерството на труда със задачата за създаване на насоки за План 

за здраве на работното място и с участието на всички заинтересовани 

лица в областта на БЗР в създаването му. Новата стратегия подчертава 

връзката между безопасност и здраве и качеството на работния живот в 

сравнение със старата стратегия и има за цел да опрости правилата.  

Образование и обучение за специалисти в областта на БЗР 

Има редица форми на законово изисквано обучение за 

специалисти в областта на БЗР във Франция. Ето някои примери: чрез 
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специализирани курсове или чрез сертификация от Френската 

медицинска асоциация (l'Ordre National des Médecins) за лекар на 

работното място; чрез курсове след започване на работа за инженери по 

БЗР в CARSATs (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé au Travail), 

CRAMs (Caisses Régionales d’Assurance Maladie) и CGSSs (Caisses 

Générales de la Sécurité Sociale). Те включват изпитателен период преди 

одобрение на консултант-инженер; чрез задължително обучение по 

безопасност за лица, които не са специалисти по БЗР; чрез различни 

видове дистанционно обучение, които имат за цел ангажиране на най-

голям брой хора и подкрепа на културата на превенция.  

Ролята на институциите в системата за управление на БЗР  

Френската система за превенция на рискове на работното място 

обхваща: Министерството на труда, което изготвя и прилага 

политиката в областта на безопасност и здраве при работа и управлява 

сътрудничество със социалните партньори; органите по социално 

осигуряване, които допринасят за превенция на професионални 

рискове в областта на промишлени злополуки и професионални 

заболявания; научните, оперативни и медицински органи, отговорни 

за превенция, предвиждане, информиране относно и управление на 

професионални рискове; и на последно място, служителите по 

професионално здраве, чиято изцяло превантивна роля се състои в 

това да гарантират, че здравето на работниците не се влошава в 

резултат на тяхната работа.  

Скрининг тестове и оценки на риска  

Във Франция CARSATs (Caisses d’Assurance Retraite et de la Santé 

au Travail), CRAMIF (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Île de 

France), CRAMAM (Caisse Régionale d’Assurance Maladie d’Alsace-

Moselle) и CGSSs (Общи фондове за социално осигуряване за 

задморските владения на Франция (Caisses Générales de la Sécurité 

Sociale) са натоварени с мисията да помагат на компаниите при 

оценяване на рисковете от трудови злополуки и професионални 

заболявания с цел превенция на тези рискове и да участват в 

ценообразуването на застраховки а трудови злополуки.  
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Секторът на металообработване и строителство във Франция. 

Добри практики  

Металообработващата индустрия във Франция осигурява заетост 

на около 1.5 млн. служители. Металургията допринася за почти 

половина от работните места във френската индустрия. Почти 

половината от производството (43%) се изнася. Франция е 11-тият най-

голям производител на метал в света. Докато производството на желязо 

и стомана е традиционно разположено в северна и източна Франция, 

металообработващите предприятия са из цялата страна.  

 

От друга страна, строителният сектор възлиза на 5% от БВП и в 

него са заети 5% от работещото население. Секторът се състои основно 

от малки и средни предприятия, 95% от които не надвишават 10 

служители. Според FFB - Federation Française du Bâtiment, дейностите в 

сектора продължават да намаляват (-3% от обема) след началото на 

кризата през 2008 г.  

 

Всеки производствен сектор е свързан с много разнообразни 

рискови фактори, много от които често се пренебрегват, както от 

работниците, така и от служителите, особено в МСП, поради липса на 

икономически и човешки ресурси. Избраните управленски практики в 

областта на БЗР в строителния сектор и металургията във Франция се 

фокусират върху ангажирането на различни участници на обектите и в 

предприятията с цел превенция и борба с широка гама от рискове, също 

така и благодарение на използването на по-усъвършенствани и 

адекватни технологии и техники.  

Референции към някои добри практики: 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-

pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf 

 

http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263 

 

http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://auvergnerhonealpes.aract.fr/wp-content/uploads/2012/03/10-bonnes-pratiques-favorisant-la-sante%CC%81-au-travail-Carsat-SP1177_V4.pdf
http://www.inrs.fr/media.html?refINRS=ED%206263
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Най-добри практики на ОЗО в Гърция 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Система за безопасност и здраве при работа в Гърция1 

Законова рамка 

Основен момент в разработването на система за БЗР в Гърция е 

Закон  1568/1985 “Относно безопасност и здраве при работа”
2
. Този 

рамков закон позволява създаването на редица институции, като 

Комитети по хигиенични и безопасни условия на труд на ниво 

предприятие и Съвет по хигиенични и безопасни условия на труд на 

национално ниво. Той също така дефинира ролята на Инженера по 

безопасност и Професионалния лекар на работното място.   

Национална стратегия и програми 

Основните цели на Националната стратегия за безопасност и 

здраве при работа (2010-2013) са следните: стимулиране на култура за 

превенция и безопасност, оценяване и минимизиране на рискове, по-

специално нови и появяващи се рискове, както и предприемане на 

подходящи мерки за справяне с тях, за намаляване на трудовите 

злополуки и професионалните заболявания, за информираност относно 

БЗР въпроси в малките и средни предприятия. Крайната цел е 

подобряване на настоящите условия на работа и, което е по-важно, 

защита на работниците от неблагоприятни влияния върху здравето им.   

                                                           

1 Spyros Dontas, ELINYAE, Greece, (https://oshwiki.eu/wiki/OSH_system_at_national_level_-_Greece) 

2  Law 1568/1985 on Health and Safety at Work [in Greek]. Available 

at: http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=2171 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=2171
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Органи по БЗР и служби по инспекция  

На национални ниво всички въпроси, свързани с безопасност и 

здраве при работа, попадат в правомощията на Министерството на 

труда, социалното осигуряване и социалната солидарност и неговите 

органи, а именно Дирекцията за безопасност и здраве при работа
3
 и 

Инспекцията по труда (SEPE)
4
. Дирекцията за безопасност и здраве при 

работа
 5

 , която е отговорна за всички въпроси, свързани с безопасност 

и здраве при работа, е основният административен орган по БЗР в 

Министерството на труда, социалното осигуряване и социалната 

солидарност.  

ELINYAE (Гръцкият институт за безопасност и здраве при 

работа) 
6

 е двустранна (работодатели – служители) организация с 

идеална цел. Главната конфедерация на гръцките работници (GSEE), 

Федерацията на гръцките индустрии (SEV), Националната 

конфедерация на гръцка търговия (ESEE) и Конфедерацията на малките 

и средни предприятия (GSEVEE) основават Института през 1992 г.  

                                                           

3 The General Directorate of Working Conditions and Health. Retrieved 18 May 2012. Retrieved 18 May 

2012:http://www.ypakp.gr/ 

4  The Labour Inspectorate (SEPE). Retrieved 18 May 2012:http://www.ypakp.gr/ 

5 The General Directorate of Working Conditions and Health. Retrieved 18 May 2012. Retrieved 18 May 

2012:http://www.ypakp.gr/ 

6 The Hellenic Institute for Occupational Health and Safety (ELINYAE). Retrieved 18 May 

2012: http://www.elinyae.gr/el/index.jsp 

http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.ypakp.gr/
http://www.elinyae.gr/el/index.jsp
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Образование, изследователски институти и повишаване на 

информираността  

Член 13 от Закон 3850
7
 определя академичните квалификации за 

завършилите университети и технологични институти (TEI), които са 

предпоставка за назначаването им като техници по безопасността в 

различни икономически сфери. Тези центрове могат да бъдат 

управлявани както и от частни, така и от обществени организации.   

Единственият изследователски институт по въпросите на БЗР в 

Гърция е Гръцкия институт по безопасност и здраве при работа 

(ELINYAE). Отделът за национална фокусна точка за информация и 

документация по БЗР координира националните кампании по БЗР и 

други дейности за нетуъркинг, комуникация, повишаване на 

информираността, образование, обучение и промоционални кампании 

по различни БЗР въпроси, основно чрез работата и управлението на 

Националната информационна мрежа по БЗР.  

                                                           

7  Law 3850/2010, Code of Laws for the Health and Safety of Employees [in Greek]. Available 

at:http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=8438 

http://www.elinyae.gr/el/item_details.jsp?cat_id=708&item_id=8438
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Добри практики в областта на БЗР в Гърция | Общи, 

строителство и металургия 

Пакет за обучение за инженери по безопасност в гръцки МСП8 

Проектът е организиран от Гръцкия институт по безопасност и 

здраве при работа. Партньорската организация е Главната дирекция по 

професионални условия и здраве към Министерството на заетостта и 

социалната защита. Проектът е наречен „разработване на пакет за 

обучение на инженери по безопасност в гръцки МСП”.   

Проектът включва разработването на всеобхватен пакет за 

обучение на инженери по безопасност в гръцки МСП. Той има за цел 

предоставянето на лесен за използване инструмент, който да позволи 

на обучаемите да дискутират основни теми, свързани с БЗР, както с 

работодатели, така и със служители.   

Основният резултат от проекта са 25 000 копия от CD за 

обучение на инженери по безопасност в малки компании в Гърция. 

Той включва четири основни менюта (въведение, представяне на 

Гръцкия институт по безопасност и здраве при работа, презентации на 

учебни материали и полезни линкове), 10 подменюта, 970 материала и 

108 линка. Самият раздел за обучение съдържа 38 теми, които 

обхващат най-важните аспекти в областта на БЗР в МСП и е 

                                                           

8 European Agency for Safety and Health at Work, “Promoting health and safety in European Small and Medium-

sized Enterprises (SMEs)”, 2005, Belgium, p.68-69, https://osha.europa.eu/en/tools-and-

publications/publications/reports/ag05001 
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структуриран на три нива: начално, средно и за напреднали Добра 

практика в металургията 

Намаляване на риска от химикали в две металургични дейности с 

високо излагане в Гърция9 

Проектът се фокусира върху специфичен метод за оценка и 

намаляване на риска в две традиционно високорискови операции в 

сектора:  поддръжка на автомобилни спирачки, която изисква излагане 

на силно летливи разтворими вещества и нарушени влакна; както и 

премахване на замърсяване от метал на маси за миене или на обекта, 

което включва излагане на различни химикали и абразивни материали.  

Резултатите от проекта: семинари, флаери, плакати, 

наръчник, лекции и уеб съдържание.  

Партньорските организации са DEI (Гръцката публична енергийна 

корпорация), Nordmetall (федерация на работодатели в металургичния 

сектор от северна Германия), IG-Metall Bezirk Küste (Профсъюз на 

германските работници в металообработването) и GFE/PPC (Главна 

федерация на служителите в държавните енергийни корпорации на 

Гърция).  

Проектът има за цел насърчаване и подкрепа в използването на 

австрийския метод PIMEX като инструмент за подобряване на 

                                                           

9 Promoting health and safety in European Small and Medium-sized Enterprises (SMEs) Guía de utilización de los 

Fitosanitarios, https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/reports/ag05001


Професионална безопасност и контрол на риска в секторите на строителството и 

металообработването 

 

 
        

 
2017 

 

29 

работните условия в германски и гръцки МСП. От 10 години AUVA 

(Австрийско социално осигуряване за трудови рискове) успешно 

използва този метод, който включва видео записи на работни процеси и 

едновременно измерване на рискови фактори. Полето на приложение е 

използването на опасни вещества, по-конкретно почистване на метални 

повърхности и поддръжка на спирачки (като области на демонстрация). 

Целта е трансфер на този метод за анализ и намаляване на риска от 

Австрия към Германия и Гърция.   

На двата семинара бяха направени практически демонстрации на 

системата PIMEX. Проектният екип също така организира лекции за 

редица компании, профсъюзи и институции в областта на 

безопасността. Обучителните семинари, насочени към техници и БЗР 

специалисти, се проведоха в Атина (11 души) и в Бад Вилснак (12). 

Екипът на PimexPro преведе редица PIMEX измервания в компанията. 

Наблюденията, направени в компанията Rabens и 

корабостроителницата Meyer в Германия, доведоха до сходни 

резултати. Проектният екип също така проведе изследване на 

излагането на пари при заваряване в двете компании.  

Проектният екип организира международна работна среща в 

Хамбург с над 30 участници. Работната среща демонстрира различни 

PIMEX приложения. Работата със системата продължи до края на 

проекта.  
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Най-добри практики на ОЗД в Италия 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Информация относно Италия 

Италия е унитарна 

парламентарна република, една 

от шестте държави, основали 

Европейските общности, 

предшественик на днешния 

Европейски съюз. С население от 

почти 61 милиона души, тя е 

четвъртата най-населена страна в ЕС.  

Очаква се населението на Италия да намалее през 21 век, тъй като 

смъртността значително надвишава раждаемостта.  

Най-голямата етническа група в Италия са италианците (92% от 

населението). Има близо 1 млн. ромски граждани, официално 

регистрирани в Италия, последвани от мароканци и албанци.  

 

Политиката на Италия се провежда посредством парламентарна 

република с мултипартийна система от 2 юни 1946 г., когато 

монархията е премахната след референдум.  

 

Както е посочено в Конституцията, изпълнителната власт се 

упражнява колективно от Министерски съвет, ръководен от министър-

председателя ("Presidente del Consiglio"). Законодателната власт е в 

ръцете на двете камари на парламента (“Camera dei Deputati” и “Senato 

della Repubblica”) и на Министерски съвет. Конституцията посочва, че 

правосъдие се раздава в името на народа и съдиите са подчинени 
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единствено на закона. Президентът на републиката е държавен глава 

и представлява единството на държавата.  

 

Италианската конституция дефинира четири типа териториални 

единици: региони, провинции, метрополиси и градове. Заедно с 

държавата, те съставляват елементите на републиката. Регионите, 

провинциите и градовете имат много сходна система на управление, 

която включва три основни органа: съвет, “giunta” и негов президент 

(или кмет в градовете). Основните разлики между регионите, от една 

страна, и провинциите и градовете, от друга, са строго свързани с 

възложените им правомощия.  

Система на безопасност и здраве (БЗР) в Италия. Законова рамка 

 

Италианското национално законодателство се стреми към 

прилагане на директивите на ЕС в областта на БЗР, за да допринесе 

за Стратегическата рамка за безопасност и здраве на Европейската 

комисия за 2014-2020 и за други свързани европейски стратегии и 

програми, като Европа 2020.   

 

Директивите на ЕС определят минимални стандарти за 

безопасност и здраве при работа, което води до създаване на нова 

концепция за БЗР, по-малко налагаща и с по-превантивен характер. 

Следователно, националните законодателства в областта на 

безопасност и здраве се различават в различните европейски държави.  



Професионална безопасност и контрол на риска в секторите на строителството и 

металообработването  

 
        

 
2017 

 

33 

Приложимото национално законодателство е представено 

основно от Законов указ 81 от 9 април 2008 г, който координира и 

преструктурира в рамките на единен регламент
10

 всички приложими 

законови разпоредби, свързани с всякакви сфери на дейност, 

обществена и частна, както и всички типове рискове.   

Ролята на институциите в системата за управление на БЗР 

В Италия институционната система по отношение на 

безопасност и здраве при работа спада към Министерството на 

труда и здравеопазването заедно с Регионалните координационни 

комисии и социалните партньори. Отговорностите им включват 

осигуряване на консултации за разработване на законодателство, 

надзор, подобряване на здравето и подкрепа за бизнеса. Италианският 

компетентен национален орган за безопасност и здраве при работа е 

представен от INAIL – италиански орган за компенсация на 

работниците.  

 

INAIL, заедно с Министерството на труда и социалната политика, 

Министерството на здравеопазването, Министерството на вътрешните 

работи, регионите и автономните провинции Тренто и Болцано, както 

и Националния съвет за икономика и труд (CNEL), представлява 

Националната информационна система за превенция на работното 

място (SINP), отговорна за насочване, планиране и оценяване на 

                                                           

10 D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 Testo coordinato con il D.Lgs. 3 agosto 2009, n. 106. TESTO UNICO SULLA SALUTE E 

SICUREZZA SUL LAVORO – GU n.101 del 30 aprile 2008, Suppl. Ordinario n. 108. 
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ефективността на превенцията от злополуки и професионални 

заболявания и за ръководене на надзорна дейност чрез разширяване на 

конкретни архиви и създаване на единни бази данни.  

Трудовата инспекция функционира на територията на цялата 

страна и гарантира прилагането на всички закони и разпоредби в 

индустрията, търговията и земеделието, както и в случаи на работа на 

хонорар. Тя има компетенции в почти всички икономически сектори.  

 

Какво се счита за „Безопасно”?  

Влизането в сила на 

Законов указ 81 от 9 април 

2008 г. улеснява за всички 

сектори идентифицирането 

на изискванията на 

разпоредбите, както и 

свързаните с тях санкции, 

като обръща внимание на 

наказателния, 

административен и 

финансов характер на 

нарушенията.   

БЗР инфраструктура в Италия (Източник: oshwiki.eu) 

С цел адекватно прилагане на БЗР системата, дори и при 

отсъствието на ръководство е задължително да се планира сигурност 

чрез План за безопасност и координация (PSC), ефективен и работен 
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инструмент за управление на реални рискове, които са били 

предварително идентифицирани и оценени.   

При обществени дейности, когато не е задължително изготвянето 

на PSC, е необходимо да има Заместващ план за безопасност (PSS). 

По форма и съдържание той е същия като PSS, но се изготвя от 

изпълнителя и не предоставя приблизителни изчисления на разходите 

за сигурност. И на последно място, Оперативният план за сигурност 

(POS) е документът, който изпълняващият работодател трябва да 

изготви за планиране на сигурността с позоваване на съответния обект.   

Скрининг тестове и оценки на риска  

Чл. 31 of Законов указ 81 от 9 април 2008 г., във връзка със 

защита на здравето и безопасността на работното място, посочва, че 

работодателят организира служба по превенция и защита в рамките на 

компанията или назначава хора или външни служби, създадени в 

рамките на асоциации и съвместни организации на работодатели. На 

работодателя е дадена пълна свобода в избора на вътрешна или външна 

служба в компанията или производственото звено. Службата по 

превенция и защита и нейният представител изпълняват основната си 

функция, която се състои в оценка на риска, служеща като основа за 

бъдещо развие на мерки за безопасност, насочени към 

неутрализирането на тези рискове.  

Инспекционните органи към Министерството на труда и 

социалните политики са отговорни за провеждането на инспекция по 

прилагането на законодателство в областта на БЗР, включително 

оценка на риска на работното място.   
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Секторите металообработване и строителство в Италия. Добри 

практики  

В Италия металургичният сектор осигурява работа на около 1 600 

000 души, което го поставя на второ място в Европа след този на 

Германия. Той генерира около 100 млрд. евро. Стойността на 

изнасяните стоки е 200 млрд. евро, което е почти половината от 

оборота на сектора. Интензивността на обмена (60 млрд) допринася за 

пълна промяна в италианския търговски баланс, който е структурно 

слаб в енергийния и земеделския сектор.
11

 

Строителният сектор представлява почти 6% от общата 

национална икономика, с над 1 200 служители, 700 000 независими 

работници и широко присъствие на имигранти, заети основно в 

малките и средните предприятия.
12

 От началото на икономическата и 

финансова криза общият брой на загубени работни места и 

предприятия продължава да се увеличава.
13

 

Всеки производствен сектор е свързан с много разнообразни 

рискови фактори, много от които често се пренебрегват, както от 

работниците, така и от служителите, особено в МСП, поради липса на 

икономически и човешки ресурси. Избраните управленски практики в 

областта на БЗР в металургията се фокусират върху ангажирането на 

различни участници на обектите и в предприятията с цел превенция и 

                                                           

11 www.federmeccanica.it 

12 www.filleacgil.it - last visit: 27/06/2017, 15:41 

13Osservatorio congiunturale sull’industria delle costruzioni. Associazione nazionale costruttori edili. Gennaio 2017. 

http://www.ance.it/docs/docDownload.aspx?id=35113 

http://www.filleacgil.it/
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борба с широка гама от рискове, също така и благодарение на 

използването на по-усъвършенствани и адекватни технологии и 

техники. 

Референции към някои добри практики: 

 За металургията: 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-

meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-

metalmeccanico-AR-11960/ 

 

https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-

manutenzione.pdf?section=attivita 

 

http://www.repertoriosalute.it/wp-

content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf 

 

 За строителния сектор: 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-

e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html 

 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-

e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html 

https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-

sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-

di-rilevazione.html 

 

 

https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.puntosicuro.it/sicurezza-sul-lavoro-C-1/settori-C-4/industria-meccanica-C-18/la-prevenzione-dei-fattori-di-rischio-del-settore-metalmeccanico-AR-11960/
https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
https://www.inail.it/cs/internet/docs/gestione-integrata-della-manutenzione.pdf?section=attivita
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
http://www.repertoriosalute.it/wp-content/uploads/2014/09/Impresasicura_metalmeccanica.pdf
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-buona-pratica-di-casole.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/la-mappatura-figurata.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
https://www.inail.it/cs/internet/attivita/prevenzione-e-sicurezza/promozione-e-cultura-della-prevenzione/buone-prassi/sistemi-di-rilevazione.html
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Най-добри практики в областта на здравословното 

здраве в Румъния 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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Кратко въведение в системата за безопасност и здраве 

при работа в държавата 

В Румъния компетентният орган в областта на БЗР е 

Министерството на труда, семейството и социалната защита. Основни 

отговорности: изработване на национална политика и стратегия в тази 

област, изготвяне на проекти на нормативни актове с цел прилагане на 

националната стратегия и наблюдение на процеса на прилагане на 

законодателството. Инспекцията по труда следи за прилагането на 

законодателството в сферата на БЗР.  

Националният научно-изследователски институт за защита при 

работа „Александру Дарабонт“ определя на научна основа мерки за 

подобряване на здравословните и безопасни условия на труд и 

популяризира съгласувана в тази област политика. Министерството на 

общественото здраве е централният орган в областта на 

благосъстоянието във връзка с общественото здраве. Дирекциите по 

обществено здраве контролират спазването на стандарти за здраве на 

работното място и допринасят за популяризирането на здравето на 

работното място. Националната палата за пенсии и други 

социалноосигурителни права е осигурителят в областта на трудовите 

злополуки и професионалните заболявания. 

Румънският фокусен център управлява националната мрежа за 

БЗР и предоставя информация на румънската интернет страница на 

Европейската агенция за безопасност и здраве при работа. 
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Добри практики/ Метална индустрия 

Кое се приема за безопасно? 

Разпоредбите на Закон 319 от 14 юли 2006 г. относно 

безопасността и здравето на работниците при работа (Закон за 

безопасност и здраве при работа/ ЗБЗР), приложим и за металната 

индустрия, дефинира БЗР като „всички институционализирани 

дейности, които имат за цел гарантиране на най-добрите условия за 

провеждане на работния процес, защита на живота, физическа и 

психическа цялост, здравето на работниците и всички останали лица, 

участващи в работния процес.”  

Как институциите влизат в системата за управление на безопасност 

и здраве при работа (БЗР)? 

Въвеждането на система за управление на БЗР в компаниите в 

металната индустрия в Румъния е отговорност на работодателя. е 

отговорност на работодателя. За тази цел може да се използва 

консултантска помощ от съответните институции или услугите на 

регистрирани частни консултанти и сертифициращи организации. 

Компаниите обикновено въвеждат системи за управление на БЗР, които 

им позволяват да получат сертификация по националния стандарт 

OHSAS 18001:2007.  

Тестове за проверка и оценка на риска 

От 2006 г., след въвеждането на новия Закон за безопасност и 

здраве при работа (приет от парламента на страната през 2006 г.), 

оценката на риска е задължителна в Румъния; използват се няколко 
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подхода, но се прилага само един метод. Използват се методи за 

класифициране на риска и за дефиниране на приоритетни действия – но 

често това става при пренебрегване на анализа на елементите, 

дефиниращи тези рискове, както и на средствата за подобряване на 

ситуацията.  

Добри практики/строителен сектор 

Въведение 

Строителната промишленост в Румъния в високорисков сектор. 

Изследвания и данни показват, че повечето злополуки и свързаните с 

тях наранявания в строителството се дължат на опасни работни 

практики на работниците, а не на опасни условия на работа. Това 

предполага, че строителният сектор в Румъния би могъл да се повлияе 

благоприятно от по-строго законодателство, политики и процедури за 

повишаване на безопасността на строителните работници.  

Кое се приема за безопасно? 

Съгласно действащото законодателство, т.е. Правителствен указ 

300/2006 за минималните условия за сигурност и здраве за временни и 

мобилни обекти, се определят изисквания за здраве и безопасност за 

строителни проекти по време на строителството, като главният 

инженер или мениджърът на проектът изпълняват основните си 

задължения.  
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Как институциите влизат в системата за управление на безопасност 

и здраве при работа (БЗР)? 

Компаниите в строителния сектор в Румъния са задължени да 

въведат системи за управление на БЗР, за да гарантират здравето и 

безопасността на служителите си. В този процес те могат да получат 

подкрепа от съответните държавни институции, както и от 

регистрирани частни консултанти и сертифициращи организации. 

Внедрявайки и сертифицирайки система за безопасност и здраве при 

работа, наред с други неща, компаниите демонстрират ясен ангажимент 

към безопасността на работниците. Формално това се постига чрез 

сертификация по OHSAS 18001.  

Тестове за проверка и оценка на риска  

На базата на анализ на настоящите методи за класификация на 

риска в други държави и адаптирането им към конкретните условия в 

Румъния бе разработен нов инструмент за оценка на риска за БЗР, 

приложим и за строителния сектор, в сътрудничество с  Националния 

научно-изследователски институт за защита при работа „Александру 

Дарабонт“. Това е практически метод за провеждане на оценка на риска 

по структуриран и систематичен начин, която обаче е лесна и за лица, 

които не са експерти. Разработен е специално за прилагане при трудови 

злополуки и инциденти във всички сектори на промишлена дейност.  

Заключение 

Последните 27 години означаваха за Румъния период на огромни 

политически, икономически и социални промени. Периодът на преход 
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изискваше много изменения, търсене, опити. Процесът на 

присъединяване към Европейския съюз наложи синхронизиране на 

националното законодателство с това на Общността, което бе напълно 

транспонирано в областта на безопасността и здравето при работа. 

Политиката по БЗР е един от приоритетите на румънското 

правителство като основа за прогреса и развитието на икономическата 

дейност, която просперира, ако работниците имат безопасна, 

здравословна и благоприятна среда.  

По принцип, основните въпроси във връзка с БЗР се управляват 

сравнително ефективно и демонстрират положителна тенденция. В 

контекста на присъединяването към ЕС  Министерството на труда, 

семейството и социалната защита разработи редица стратегии и 

програми за безопасност и здраве при работа, които показват постоянен 

интерес от подобряване на безопасността, здравето и благоденствието 

на работниците при работа, както и ангажираност по въпроси като 

бъдещи предизвикателства на ЕС, включително професионални 

заболявания, нови и появяващи се рискове, демографски промени 

(застаряваща работна сила, миграция), законова рамка по отношение на 

МСП, подобрени статистически инструменти и др.  
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Най-добрите практики на Словашката република в 

областта на здравословното здраве 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява одобрение на 

съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи отговорност за каквото и да 

е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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ДОБРИ ПРАКТИКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ 

ПРИ РАБОТА В СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР  

 

Словакия 

 

 

 

Добри практики/Строителен сектор  

 

В Словакия около 157 хиляди души работят в строителния 

сектор, основно в МСП. В страната предимно големите строителни 

компании имат система за управление на БЗР в съответствие с 

OHSAS 18001. Серията за оценка на здравословни и безопасни условия 

на труд (OHSAS), по-конкретно OHSAS 18001, е разработена като 

стандарт за международно разпознаваема система за управление на БЗР 

спрямо който системите за управление на БЗР могат да се оценяват и 

сертифицират. Важността на вниманието към БЗР на всички етапи или 

фази от един строителен проект е подчертана в Директивата за 

строителни участъци 92/57/EEО (Директива на европейската комисия).  



Професионална безопасност и контрол на риска в секторите на строителството и 

металообработването  

 
        

 
2017 

 

46 

Строителните организации разполагат със свобода и гъвкавост за 

определяне на границите си и могат да изберат да приложат STN 

OHSAS 18001:2009 по отношение на цялата организация или за 

конкретни оперативни звена или дейности на организацията.  

 

Процесът на сертификация по OHSAS 18001 включва етап на 

предварителен одит, одит на системата за управление на БЗР, одит за 

наблюдение и продължаваща регистрация. По време на 

предварителната проверка на заявлението на организацията, 

сертифициращият орган провежда документален преглед и – по 

желание -  посещение на обект, за да определи обхвата и аспектите на 

планиране за цялата система на управление на БЗР. След 

предварителния одит организацията прави промени в системата и 

подава отново ревизираните си наръчници по БЗР и процедури на одита 

на системата за управление на БЗР. Целта на втория одит е да се 

потвърди, че организацията спазва изискванията на OHSAS 18001. Има 

минимално изискване за провеждане на един вътрешен одит и 

управленска проверка преди одита на системата за управление на БЗР.  

  

В много случаи нуждата от допълнително развитие на 

съществуващата организация на БЗР е причина за прилагането на 

система за управление на БЗР. Следователно, много системи за 

управление на БЗР са базирани на предходни частични системи. 

Повечето компании в Словакия са модифицирали програмите си за 

безопасност при работа, възприемайки компоненти от системата, 

използвана от чуждестранните собственици. Други са въвели изцяло 

нова система за управление на БЗР в резултат от правителствен указ, 

транспониращ Директивата на Европейската комисия (92/57 EEО) за 

безопасност и здраве. В крайна сметка, прилагането на система за 

управление на БЗР е инициирано от увеличен брой на трудови 

злополуки на обектите. Подробната система за управление на БЗР е 

част от философията на компанията, която описва как точно работата 
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трябва да е свързана с аспектите на здраве и безопасност. За повечето 

големи строителни организации безопасността при работа е цел номер 

едно и е наравно по приоритет и ниво с други цели на компанията.  

Добра практика: Предоставяне на информация за БЗР в 

невербален формат – картинни информационни материали  

 

Компанията Skanska е на четвърто място в света в сектора на 

проектиране и строителство. Има пет обекта в Словакия. Skanska счита 

социалната отговорност за една от своите най-важни задачи. Тя прилага 

строги правила за безопасност, които надграждат законовия минимум, 

предоставя обучение по безопасност и образование за собствените си 

служители и изпълнители, включва безопасността в производствения 

процес с цел избягване на конфликтни приоритети и работи с другите.   

 

Част от политиката за управление на БЗР в компанията е 

предоставянето на информация и инструкции за персонала относно 

рисковете и тяхната превенция. Компанията иска да подобри частта на 

своето управление на БЗР и по-конкретно да предостави информация за 

често срещани причини за злополуки. Участието на персонала в 

управлението на БЗР на обектите се улеснява от ясна и проста 

информация под формата на изображения.  

 

Картинките с това какво трябва и какво не трябва да се прави 

представят различни опасни работни ситуации на обектите. 

Изображенията „Гений” се създават под формата на плакати и се 

поставят на всички строителни обекти на Skanska. Тъй като са под 

формата на картинки, няма проблеми с превода и могат да се използват 

директно в други държави, където оперира мултинационалната 

компания.   
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Skanska получава положителна обратна връзка от персонала във 

връзка с плакатите „Гений”. Служителите посочват, че използването им 

стимулира интересни дискусии относно опасни работни процеси и 

превенции. Плакатите формират част от цялостната и всеобхватна 

система за управление на БЗР на Skanska. Това е само една част от 

дейността на компанията за обучение, информиране, мотивиране и 

промотиране на добро изпълнение по отношение на БЗР. Тази дейност 

е отличен начин за предоставяне на информация на всички, 

включително тези, които не говорят езика на държавата, в която 

живеят, както и на лицата, които не могат да четат уверено.   
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Най-добри практики на СЗО в Турция 

Подкрепата на Европейската комисия за представянето на тази публикация не представлява 

одобрение на съдържанието, което отразява само възгледите на авторите, и Комисията не носи 

отговорност за каквото и да е използване на съдържащата се в нея информация. 

Номер на проекта.: 2016-1-TR01-KA202-034976 
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1. Въведение 

Турция е разположена в северното полукълбо, като представлява 

преходна точка между Европа и Азия. Тя граничи с Гърция, Грузия, 

България, Армения, Азербайджан, Иран, Ирак и Сирия. Столицата на 

страната е Анкара, националния език  - турски, знамето е червено с бял 

полумесец и звезда, а валутата - турска лира.  

Населението на страната наброява около 78.7 милиона души към 

2015 г. и е разпределено в 81 големи града и 919 провинции. Голяма 

част от него (91.8%) живее в големите градове, като една трета от тези 

хора са жители на трите най-известни града: Истанбул (14.8 милиона), 

Анкара (5.3 милиона) и Измир (4.2 милиона). 49.8% от населението на 

Турция са жени, а 50.2% -мъже. Средната възраст в Турция е 29.6 

години; населението е много младо и динамично.  

1.1. Работещо население 

Към 2016 г. 57.5 милиона (73%) от общото население на Турция 

попада във възрастовата група от над 15 години. Работещи са общо 28 

млн. души, 2.9 млн. са безработни, а процентът на безработицата е 

10.3%. 

ЛИЦА ПО ПОЛ  

Избрани показатели  
% 

МЪЖЕ 

%  

ЖЕНИ 

%  

ОБЩО 

Процент на неграмотно население (възраст 25+) 1.8 9.0 5.4 

Процент на завършили университет или колеж 

(възраст 25+) 
17.9 13.1 15.5 

Процент на заетост (възраст 15+) 65.0 27.5 46.0 

Процент на участие в работната сила (възраст 

15+) 
71.6 31.5 51.3 

Процент на безработица (възраст 15+) 9.2 12.6 10.3 

Процент на младежка безработица (15-24 г.)  16.5 22.2 18.5 

Източник: Tuik Newsletter, брой 24643, дата 7 март 2017 г.  

Таблица 1: Показатели за заетост в Турция 
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1.2. Въведение в системата на БЗР 

Броят на предприятията с един или повече осигурени работници в 

Турция към 2017 г. е 1 745 161. Има 15 души персонал в 1 501 230 

компании, което възлиза на 86% от тези предприятия. 

Развитието на БЗР в Турция продължава да зависи от развитието в 

професионалния живот, като трудовите злополуки и професионалните 

заболявания се превръщат в сериозен проблем, свързан с увеличената 

интензивност в развитието на отдаване на персонал под наем.  

Закон за безопасност и здраве при работа № 6331, който е изготвен 

в съответствие със становищата на всички социални партньори с оглед 

на нуждите на страната по отношение на БЗР, влиза в сила на 30 юни 

2012 г. Наред със закона, избраният подход е на превенция, защита и 

корекция, а не нормативен. Законът за безопасност и здраве при работа 

№ 6331 е важна стъпка в достигането от страна на Турция на нивото на 

съвременните държави по отношение на БЗР.  

1.3.Национални цели за безопасност и здраве при работа(2014-2018) 

 Повишаване качеството на дейностите в областта на БЗР и 

стандартизирането им.  

 Разработване на система за статистика и регистрация на 

професионални заболявания.  

 Намаляване на процента на трудови злополуки във всеки сектор на 

металургията, минната дейност и строителството.  

 Идентифициране на възможни професионални заболявания и 

събиране на предварителни диагнози.  

 Увеличен брой дейности за подобряване на БЗР в публичния и 

земеделския сектор.  
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 Разпространяване на БЗР култура в обществото.  

 Задължително наличие на документи за професионална 

квалификация FMC за рискови дейности. 

1.4. Система за управление на безопасност и здраве при работа  

Основната структура в Турция: държавата, работодател и 

служител. Всеки компонент има свои подчинени структури. Има 

различни институции, които имат различни задължения, като 

придвижване, изготвяне на законодателство за защита на БЗР, 

гарантиране на спазването му и инспекция.   

2. Добри БЗР практики (за всички сектори) 

2.1. OHS-Secretary (система за регистрация на БЗР, последваща 

информация и мониторинг)  

OHS-Secretary е интерактивен софтуер в реално време, който се 

базира на роли на потребителите и позволява предоставянето на БЗР 

услуги в електронна среда и статистическо докладване, съгласно Закона 

за безопасност и здраве № 6331. Програмата, стартирана от 

Министерството на труда и социалното осигуряване през 2011 г., 

позволява на всички страни в системата за управление на БЗР да 

работят при обща основа и да следят и контролират работата на 

останалите. Благодарение на програмата може да се види всяко 

предприятие със SGK регистрация, брой служители, регистрационен 

номер SGK, клас на опасност и статут на работното място. Вижда се 

дали компанията има услуга за безопасност при работа, специалист по 

БЗР и професионален лекар или друг медицински персонал и др. Това 

може да бъде проверено веднага от Министерството.  
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2.2. Образователен статут 

Благодарение на обучения и неформални срещи в 81 региона в 

страната е постигнат значителен напредък. Закон № 6331 ревизира 

учебната програма на образователните институции и OSH-Secretary се 

преподава като курс, наречен „Услуги в областта на безопасност и 

здраве при работа”. Над 100 000 специалисти по БЗР и професионални 

лекари са обучени за предоставяне на БЗР услуги на работните си 

места. Обучени са и инспекторите от SSI, които участват в надзора на 

БЗР услугите.   

2.3. Какво прави една практика добра?  

С изпълнението на тази програма Министерството на труда и 

социалното осигуряване позволява на Главната дирекция по БЗР да 

провежда операции, свързани с БЗР услуги, независимо от лица, места 

и документи. По този начин, обединявайки близо 1 500 000 публични и 

частни работни места и близо 100 000 професионалисти по БЗР в 

единна система, се пестят огромно количество публични ресурси, 

особено човешки ресурси и време.   

3. Добри БЗР практики в металургията 

3.1. Въведение 

Предприятия в металургичния сектор; опасни и по-опасни работни 

места според кодовете NACE в приложението към Класове на опасност. 

Металургията осигурява работа на малък процент от общата 

работна сила – 10%, и е един от секторите, в които се наблюдават 

трудови злополуки и смъртни случаи. От общо 241 547 служители, 

претърпели трудови злополуки, 51 327 или 1/5 са заети в металургията.   
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Икономическа дейност 
 

Брой служители 
Процент от 

брой осигурени 

служители 

Металургия 1.485.906   %10 

Всички сектори 13.680.505 %100 

Таблица 2: Брой осигурени работници по икономическа активност, юли 2015 

3.2. Какво се счита за безопасно? 

Работодателите в Турция са задължени да полагат грижи за 

здравето и безопасността на своите служители. Основната идея на БЗР 

системата в Турция е една и съща във всички предприятия и е базирана 

на принципа, че „Никой служители не трябва да бъде наранен, да се 

разболее или да загуби живота си в резултат на извършваната от него 

работа”.  

3.3. Как институциите влизат в системата за управление на БЗР?   

Предприятията в металургията трябва да влязат в системата за 

управление на БЗР в рамките на разпоредбите на Закон за безопасност 

и здраве при работа № 6331 в съответствие с класа на опасност и броя 

на служителите. Ако даден оператор и осигурен работодател и не влезе 

в системата, това може да бъде видяно от експерти на Министерството 

на труда, от програмата OSH-secretary, и се прилага наказателна 

процедура.  

3.4. Скрининг тестове 

Използват се различни скрининг тестове в зависимост от 

естеството на работата - скрининг тестове и медицински доклади, които 
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могат да се изискват от професионалните лекари или медицински лица 

в съответствие с работата; по клас на опасност на работното място: на 

всеки 5 години в „по-малко опасни” работни места, на всеки 3 години в 

„опасни” работни места и всяка година в „по-опасни” работни места.  

3.5. Оценки на риска 

Използват се четири различни метода за оценка на риска за анализ 

на рисковете в металургията. Те са:  

• 5x5 – метод за оценка на риска, базиран на матрица тип „L”;  

• 3T метод на оценка на риска за металургията;  

• Fine-Kinney метод за оценка на риска 

• Метод за оценка на риска за влиянието на грешка  

3.6. Добри практики в системата на управление на БЗР 

(металургия)  

Със Закон № 6331 са издадени много разпоредби, които подобряват 

системата на БЗР в Турция, и са изпълнени много местни и 

международни проекти/програми.   

Сzед най-добрите от тези програми, Проектът за подобряване на 

безопасността и здравето при работа (ISGIP) е най-добрият пример за 

пряк принос към металургията по отношение на резултатите, както и по 

отношение на успеха на програмата – устойчивост и разпространение.  

Един от най-важните резултати от проекта İSGİP за 

металообработването и производството е адаптирането на метода 

ELMERİ така, че да се задоволяват нуждите на сектора в Турция; той се 
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използва като метод, който осигурява добри резултати като инструмент 

за мониторинг на представянето в сектора. Много бизнеси вече 

използват тази методология като неразривна част от управлението на 

БЗР.  

ELMERI е валиден проактивен метод за измерване на 

представянето по отношение на безопасност при работа. Той определя 

потенциални причини за бъдещи злополуки. ELMERI осигурява данни 

относно това колко ефективна е системата на управление на БЗР. Той 

спомага за идентифициране на нуждите от развитие, за определяне на 

цели и измерване на резултатите от стъпки, предприети в областта на 

безопасността на работното място.  

Същевременно, ELMERI е отговорен и за персонала по безопасност 

при работа в компанията и други специалисти по БЗР – консултанти, 

застрахователни компании и инспектори.  

4. Добри БЗР практики в строителния сектор  

4.1. Въведение 

Предприятията, работещи в строителния сектор, се класифицират 

като опасни работни места, съгласно кодовете NACE в приложението 

към Класове на опасност. 

Макар че в строителния сектор работят малък процент от заетите 

лица (11%), той е един от секторите, в които се наблюдават злополуки 

и смъртни случаи. От 241 547 служители, претърпели трудова 

злополука през 2015 г., 31 361 или около 1/7 работят в строителния 
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сектор. В допълнение, строителният е един от секторите, които 

назначават временни или неформални работници.  

 

Икономическа дейност 

 

Брой служители 

Процент от брой 

осигурени 

служители 

Construction Sector 1.604.501 %11 

Sum of all Sectors 13.680.505 %100 

Таблица 3: Брой осигурени работници по икономическа активност, юли 2015  

4.2. Добри БЗР практики в строителния сектор 

Книгите "3T оценка на риска за строителния сектор” и „Наръчник 

за управление на БЗР”, изготвени в рамките на проекта ISGIP, са 

избрани като примери за добри практики, тъй като представляват 

указания за задоволяване на нуждите на специалистите по БЗР, 

работещи в строителния сектор.   

В 3T оценката на риска, изготвена за строителния сектор, 

опасностите при строителството са ясни, защото това е много важна 

стъпка в оценката на риска. Ако дадена опасност бъде пренебрегната 

или неидентифицирана при строителната дейности, могат да възникнат 

рискове от неадресирането на тези опасности и липсата на превантивни 

мерки. Поради тази причина всички включени в чеклиста опасности 

трябва да бъдат цялостно разгледани.   
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РЕФЕРЕНЦИИ КЪМ ДОБРИ ПРАКТИКИ 

 

http://safetyhealth.com.tr 

https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx 

www.mess.org.tr. 

http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda 

http://safetyhealth.com.tr/
https://isgkatip.csgb.gov.tr/Logout.aspx
http://www.mess.org.tr/
http://www.isgip.gov.tr/isgip-projesi-hakkinda

