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ПРЕДГОВОР 

 

Целта на проекта „Професионална безопасност и контрол на риска 

в строителния и металургичния бранш” (OccuSafeInCMIS), 

изпълняван от консорциум от партньори от 4 държави (Турция, 

България, Италия и Словакия), е да допринесе за професионалното 

образование по отношение на безопасност и здраве при работа 

(БЗР), значимостта на които се увеличава както в Европа, така и в 

Турция. По отношение на информираност обаче, институциите в 

професионалното образование не са на желаното ниво в Турция; 

следователно, OccuSafeInCMIS има за цел да повиши 

информираността относно БЗР сред ученици в професионалните 

училища, работодатели и служители, както и да подобри 

капацитета за приложение на общностното право на ЕС в Турция. 

Следователно, проектът е базиран на мотото „Елиминирай, а ако не 

е възможно: минимизирай и контролирай”. 

Строителният сектор засяга производствената сфера, както и 

основни бизнес категории, които допринасят за развитието и 

икономиката на страната. Същевременно, трябва да се предприемат 

предпазни мерки, за да се намалят злополуките и вредните 

последствия, които могат да възникнат на строителните обекти. 

Понастоящем, въпреки че се предприемат все повече мерки за 

минимизиране на трудовите злополуки в строителния сектор, те не 

постигат желаните резултати, свързани с гарантиране на безопасна 

работна среда, в която работодателите и работниците са еднакво 

внимателни. Ако безопасността и здравето в строителният сектор 

се подобрят и поддържат, компаниите значително ще намалят 
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финансовите си загуби в резултат от трудови злополуки, докато 

избягването на прекъсвания в производствения процес ще повиши 

ефективността на работната сила и съответно ще допринесе за 

възход в националната икономика. 

Настоящият „Образователен модул за строителния сектор по 

отношение на безопасност и здраве при работа (за работодатели в 

строителния сектор) има за цел да повиши информираността на 

строителните работници, като подобри структурата, 

функционалността и ефективността на БЗР в Турция. Важен 

показател за информираността относно безопасността при работа е 

познаването от страна на работниците на заобикалящите ги 

опасности на работното място, което прави повишаването на 

информираността относно безопасност при работа съществен 

елемент от обучението на строителните работници и част от 

тяхната работа. Модулът е изготвен чрез използване на 

инструктивно-превантивен, а не нормативен подход. Гарантирането 

на безопасност при работа е икономически важно, защото води до 

увеличена производителността. Загубата на работен капацитет 

може да се предотврати чрез защита на работниците от трудови 

заболявания и злополуки и съответното да спомогне за повишаване 

на производственото ниво. В допълнение, безопасната работна 

среда гарантира постоянно високи нива на производителност.   
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1. БЗР обозначения в строителството 

Обща информация  

Тази глава обхваща информация относно знаците за безопасност 

и здраве, които се използват за предупреждение или информиране на 

строителните обекти с цел предотвратяване на опасности.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• Защо се използват БЗР обозначения, 

• Различните видове опасности за безопасността и здравето.  

1.1.Знаци за безопасност   

БЗР обозначенията се използват, за да предупредят или 

информират за опасности или рискове, като във всеки случай дават 

ясно послание във връзка с безопасността и здравето. Ако поставените 

обозначения не са правилно разбрани, хората могат да са в опасност.  

Ако работите на строителен обект или току-що сте минали 

покрай такъв обект, вероятно сте видели БЗР обозначения. Знаците 

наистина са навсякъде, от вода на обекта до различни места по обекта, 

на който работите.  

Знаците за безопасност, използвани на строителните обекти, 

могат да бъдат разделени на:  

 Забранителни знаци 

 Задължителни знаци 

 Предупредителни знаци 
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 Знаци за безопасно състояние 

 Знаци за противопожарно оборудване   

1.1.1. абранителни знаци 

Забранителните знаци определят поведение или действия, които 

не са разрешени, тъй като има риск да застрашат здравето или 

безопасността. 

Знаците за безопасност са в червен кръг с 

линия през него на бял фон. Буквите обикновено са 

в черно.  

Значение: „Не прави”, „Не трябва”, „Спри, 

ако си”  

Примери: Не използвай, Спри, Не влизай, Не е изход, Не пуши, 

Забранено за пешеходци; Забранено без разрешително за работа; 

Скелето не е готово, не използвай, Забранено за неупълномощен 

персонал  

1.1.2. Задължителни знаци 

Задължителните знаци напомнят на служителите и посетителите, 

че инструкцията/поведението са задължителни и следователно трябва 

да се спазват при влизане или работа с конкретна среда.  

Те са в плътен син кръг с бял символ 

и/или букви.  

Значение „Трябва да” , „Подчинете се”.  

Примери: Трябва да се носят каски; 

Затваряйте вратата; Носете светлоотразителна 

жилетна; Задължително използването на 

защитни очила; Задължително използването на антифони; 

Задължително използването на работни обувки  
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1.1.3. Предупредителни знаци 

Предупредителните знаци предупреждават относно опасности 

или опасни състояния, които няма вероятност да застрашават живота.  

Те са в плътен жълт триъгълник (насочен 

нагоре) в черни линии. Символите или думите 

върху тях са в черно.  

Значение: „Предупредени сте”, „Бъдете 

внимателни”, „Имайте предвид” или 

„Внимавайте”.  

Примери: Внимание, високо напрежение; Азбест; Работи се над 

вас; Над вас работи кран; В района работи мотокар. 

1.1.4. Знаци за безопасност 

Знаците за безопасност (наричани още „знаци за авариен изход 

или първа помощ”) са знаци, които дават информация за маршрут за 

евакуация, аварийни изходи или места за оказване на първа помощ.  

Те са в плътен жълт триъгълник (насочен нагоре) в черни линии. 

Символите или думите върху тях са в черно.  

Значение: „Предупредени сте”, „Бъдете 

внимателни”, „Имайте предвид” или 

„Внимавайте”.  

Примери: Внимание, високо 

напрежение; Азбест; Работи се над вас; Над вас работи кран; В района 

работи мотокар. 

1.1.5. Знаци за противопожарно оборудване 

Знаците за противопожарно оборудване се използват, за да се 

насочат хората по посока на съответното оборудване, което да се 

използва за предотвратяване/потушаване на пожар на работното място. 
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Те представляват плътен червен правоъгълник с 

бели символи и/или букви. Ясни и лесни за разбиране 

са, за да може да се действа бързо в спешни случаи.  

Значение „Противопожарното оборудване е тук”.  

Примери: Пожарна аларма, Хидрант, 

Пожарогасител.  
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Въпроси за самопроверка ı  

1. Какви са типовете обозначения за безопасност, които се използват 

на строителните обекти?  

2. Може ли знак за безопасност да се използва за забрана на 

упълномощен достъп?  

3. Какъв тип знаци могат да се използват, за да напомням на 

служители и посетители, че дадена инструкция/поведение са 

задължителни?  

4. Използва ли се знака за противопожарно оборудване за 

обозначаване на хидрант?  

Упражнение  

 Моля, опишете накратко (2-5 реда) правилното 

поведение при показване на знака.  

. 

 

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение  

В тази глава научихте защо се използват БЗР обозначенията и 

защо са необходими на строителните обекти. Обяснени са различните 

видове БЗР обозначения и е посочено тяхното значение.  
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Допълнителни източници:  

Знаци и сигнали за безопасност. Регламент за безопасност и здраве 

(1996). -  http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l64.pdf   

 

Значимостта на обозначеният за безопасност и здраве при работа  

 https://safetyrisk.net/the-importance-of-health-and-safety-signs-at-work/ 

  

http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/l64.pdf
https://safetyrisk.net/the-importance-of-health-and-safety-signs-at-work/
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2. Предпазни мерки на строителните обекти 

Обща информация  

Тази глава дава информация за личните предпазни средства и 

правилните работни процедури за строителните работници, които 

могат да спомогнат за избягване на повечето злополуки на работното 

място. Обяснена е и класификацията на личните предпазни средства. 

Цели  

В тази глава ще научите: 

• Как да предотвратите повечето злополуки на строителните 

обекти;  

• Различните типове лични предпазни средства на базата на 

тяхната класификация;  

• Кои предпазни мерки и правила да имате предвид на 

строителния обект. 

2.1.Класификация на личните предпазни средства (ЛПС)  

Строителните работници играят важна роля в съвременното 

общество, като осигуряват безопасни сгради, мостове и много други 

активи за обществото. От друга страна, всеки строителен обект е 

опасен за целия персонал – както работници, така и работодатели.  

Повечето злополуки могат да се предотвратят, като се 

предприемат прости мерки или се адаптират работните процедури. 

Затова служителите трябва да сътрудничат на работодателите си и на 

други отговорни лица, за да спазват изискванията и законодателството 

в областта на БЗР.  
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На първо място, на всички служители, работещи на обекта, 

трябва да се осигурят лични предпазни средства (ЛПС) – дори на тези, 

които временно посещават обекта – от техните работодатели или други 

отговорни лица. Ако вие като работник нямате ЛПС, изискайте ги от 

работодателя си и ги използвайте по предназначение.   

В общият случай каските по мярка и защитните очила са 

задължителни. Тапите за уши или антифоните са за работа в шумна 

среда, а защитните ръкавици – при работа с токсични химикали. 

Обувките със защита против хлъзгане и защитното облекло са 

необходими за работещите в токсични или прашни среди. Сбруята е 

много важна за всеки строителен работник. Уверете се, че вашата 

сбруя е по мярка и е прикрепена към здрава отправна точка при работа 

на височини. На обекти, където има голямо движение на тежкотоварни 

средства, работниците трябва да носят ярко светлоотразително 

облекло, за да могат да се виждат лесно и от далеч. Тъй като 

строителните работници трябва да работят навън независимо от 

времето, те трябва да носят и средства и облекло, които ги защитават 

от атмосферните условия.  

Личните предпазни средства (ЛПС) могат да се класифицират 

като:  

A. Минимални лични предпазни средства:  

- Твърда шапка или каска – дава се на всеки, който работи на 

строителния обект. Трябва да се носи постоянно.  

- Предпазни очила – необходими са на строителния обект, 

когато във въздуха се носят частици в резултат от дейности по обекта.  

- Защитни ръкавици – дават се на всички работници, за да 

предпазват от порязване при работа с материали и оборудване, при 

почистване, рязане на метал и сходни дейности.   
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- Светлоотразителни елеци – целта им е човекът винаги да се 

вижда ясно, дори в тъмното. Светлоотразителните елеци са в различни 

ярко цветове като червено, зелено и жълто, за да е лесно за 

работниците да се виждат и откриват.  

- Подходящо облекло – препоръчват се ризи, дълги панталони 

и високи обувки с твърда подметка.   

B. Допълнителни ЛПС за безопасна работа на строителен 

обект:  

Включват: защита за слуха; дихателна защита; защита за лице; 

сбруя и др.  

2.2.Основни предпазни мерки и правила:  

В допълнение, на всеки строителен обект е важно да се имат 

предвид основните предпазни мерки и правила:  

a) Винаги подреждайте обекта (без предмети, които да 

възпрепятстват преминаването; подреждайте материалите и ги 

съхранявайте безопасно; осигурявайте достатъчно светлина; 

запознайте се с местоположението и целта на знаците за безопасност и 

оборудването);  

б) Уверете се, че опасните части от машините са внимателно 

поставени, преди да работите с тях;  

в) Проверявайте състоянието на електрическите кабели, преди да 

използвате каквато и да е електрическа инсталация или инструмент;  

г) Използвайте и пренасяйте химикали внимателно;  

д) Винаги използвайте адекватни ЛПС;  

е) Внимавайте за движещи се кранове, куки и друго подемно 

оборудване;  

ж) Обозначете откритите площи на скелетата, всички отвори по 

пода на сградата, изкопите и подвижните платформи;  



Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 17  

 

з) Поставяйте жълти лепенки с бележки за безопасност, където е 

необходимо; 

и) Всички работни платформи трябва да са стабилни, правилно 

окомплектовани, не трябва да се претоварват и трябва да са безопасни 

за работещия персонал;  

й) Всички работни зони и маршрути трябва да не съдържат 

отпадъци или останки или пречки като съхранявани материали;  

к) Обектът трябва да е чист по всяко време, а материалите трябва 

да се съхраняват безопасно;  

л) Трябва да има правилна организация за събиране и изхвърляне 

на строителни материали;  

м) Макар че може да не е възможно работниците да имат аптечки 

със себе си по всяко време, отговорникът за обекта и изпълнителят 

трябва да гарантират, че на обекта има аптечка за първа помощ, напр. 

за дребни изгаряния, порязвания или други злополуки; 

н) Трябва да има поставени пожарогасители на съответните места 

в случай на пожар;  

о) Трябва да има подходящо осветление, особено когато се 

извършва работа през нощта. Недостатъчно осветените зони трябва да 

се избягват до осигуряването на подходящо осветление;  

п) Докладвайте на своя ръководител незабавно, ако забележите 

опасности, например непокрит отвор на пода или непоставена ограда.  
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Въпроси за самопроверкаı   

1. KKD kimin için tedarik edilmelidir? 

2. ĠĢ makinalarının yoğun bir Ģekilde çalıĢtığı Ģantiyelerde ne takılmalı ya 

da giyilmelidir? 

3. Kulak tıkaçları minimum korumaya göre mi olmalı veya ek  KKD 

gerekir mi? 

4. Güvenlik elbiselerinin bir amacı da nedir? 

5. ġantiyede uygun giysiye sahip olmanın anlamı nedir? 

6. Herhangi güvenli olmayan bir durum farkettiğinizde, kime bildirmeniz 

gerekmektedir?  

7. Elektrikli aletleri kullanmadan önce neyi kontrol etmeniz gerekir? 

8. ĠĢ sahasını ne kadar zamanda bir temizlemeniz gerekmektedir? 

Упражнение  

Моля, отбележете дали изречението е ВЯРНО или НЕВЯРНО и 

обосновете отговора си (3-4 реда):  

Работните платформи могат да се претоварват до определена 

тежест, ако работата се извършва от много опитен работник.  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 
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Заключение   

В тази глава научихте защо предпазните мерки на строителните 

обекти са важни. Сега можете да опишете ЛПС и да ги разделите на 

минимални и допълнителни ЛПС. Обяснени са и основните мерки и 

правила за безопасност.  

Допълнителни източници:  

Лични предпазни средства  

https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf 

Лични предпазни средства (ЛПС) на работното място  

- http://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf 

Оборудване за дихателна защита при работа   

 http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf 

Безопасност на строителния обект: отговаря ли маската ви на теста за 

безопасност?  -https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-

pass-face-fit-test/33508/ 

  

https://www.osha.gov/Publications/osha3151.pdf
http://www.hse.gov.uk/pubns/indg174.pdf
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg53.pdf
https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-pass-face-fit-test/33508/
https://www.pbctoday.co.uk/news/health-safety-news/mask-pass-face-fit-test/33508/


Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 20  

 

3. Преминаване през строителния обект 

Обща информация   

Тази глава дава информация за това как да преминавате през и 

вървите в строителния обект. Тя представя значимостта и 

отговорностите на координатора по безопасността и други отговорни 

лица на строителния обект. Обяснени са и правилните мерки, които 

трябва да предприемете, за да избягвате злополуки.  

Цели  

В тази глава ще научите: 

• Кои са ролите и отговорностите на различните хора на 

строителните обекти;  

• Какви наранявания може да причини една злополука;  

• Какви мерки могат да се предприемат, за да се избегнат тези 

наранявания.  

Всеки на строителния обект трябва да може да влиза в него и да 

се придвижва безопасно. Пътищата за движение трябва да са 

освободени от препятствия и от опасности като падащи материали, 

оборудване за разтоварване на материали и превозни средства. Трябва 

да бъдат поставени подходящи предупредителни знаци.  

Мениджърите, работниците и посетителите на строителния обект 

не трябва да забравят колко е важно винаги да проверяват повторно 

работните площи, особено когато има риск от появата на превозни 

средства. Поради тази причина, всеки строителен обект трябва да е 

организиран така, че да са разделени пешеходците от превозните 
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средства и да се осигурят безопасни маршрути, доколкото това е 

възможно.   

На строителните обекти, където е предвидено назначаване на 

координатор по безопасността, той отговаря за изготвяне на план за 

безопасност и координация, който съдържа организационен избор 

относно процедури и превантивни мерки за главната пътна мрежа за 

механични моторни средства, подкрепена от таблици и технически 

схеми.  

Отговорното лице от компанията изпълнител обикновено 

отговаря за определяне на маршрутите на движение и/или циркулация, 

както за превозни средства, така и за пешеходци. Проучването и 

организацията на трафика на обекта са необходими, за да не пречат 

работните средства на преминаването на работниците и да не 

застрашават тяхната безопасност.  

Липсата на оценка и подготовка на вътрешната пътна система на 

строителния обект често причинява наранявания (напр. подхлъзване, 

падане на материали и работници).  

За да се избегнат тези злополуки, е подходящо:  

- Да се отделят и държат доколкото е възможно отделени 

пешеходците от превозни средства и други машини; 

- Да се намалят до минимум допирните точни на маршрутите на 

превозните средства и пешеходци;  

- Да се провери броя на входове на строителния обект, да се 

помисли за разширяване на обекта, за характеристиките на 

пътищата в близост до обекта, определяне на периметър и 

създаване на подходящи и достъпни маршрути за евакуация и 

аварийни изходи;  

- Да се провери възможността за двоен маршрут, който осигурява 

две обиколки при съответното предпазно ниво за безопасно 

придвижване;  



Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 22  

 

- Да се осигурят зони за маневриране, съобразени с пропорциите 

на превозните средства и машините, които работят на 

строителния обект;  

- Да се спазват отстоянията от опасни места: изкопи, зони за 

маневриране и кранове и строителни машини, стълби, скелета, 

конзолни мостове и др. 

Въпроси за самопроверка   

1. Защо маршрутите за преминаване на строителния обект са важни?  

2. Каква е ролята на координатора по безопасността по отношение на 

маршрутите?  

3. Защо трябва да помислите за размера на местата за маневриране?  

4. Може ли да се използва един и същ маршрут за пешеходци и 

превозни средства?  
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Упражнение  

Моля, избройте правилните начини на поведение (поне 4) за 

гарантиране на безопасно движение на пешеходци и превозни средства 

на строителния обект.  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте защо преминаването и маршрутите в 

строителния обект трябва да бъдат взети под внимание. Ще можете да 

приложите подходящи мерки за избягване на злополуки в резултат на 

неподходяща вътрешна пътна система на строителния обект.  

Допълнителни източници:   

Отговорности на отговорника по безопасност на строителния обект - - 

https://www.thebalance.com/what-is-a-construction-safety-officer-844595 

  

https://www.thebalance.com/what-is-a-construction-safety-officer-844595
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4. Настяняване и почивка на служителите, 

съблекални и зони за хранене  

Обща информация   

Тази глава дава информация за това какви съображения е 

необходимо да бъдат осигурени за служителите. Обяснени са 

факторите, които определят избора на съоръжения. Посочени са 

положението и работните условия на строителните работници, както и 

подходящите мерки за тяхното добро здравословно състояние.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• защо съоръженията за работниците са толкова важни;  

• какви съоръжения и условия трябва да се предвидят;  

• кои фактори, влияещи върху здравословното състояние на 

работниците, трябва да бъдат взети предвид.  

Съоръженията, необходими от служителите по време на проект 

на строителен обект зависят от много фактори, като местоположение, 

климат и задачи на работниците. В допълнение, с напредване на 

работата по обекта може да е необходимо да се променят условията.  

Зоните за настаняване, почивка, съхраняване на лични вещи и 

хранене, както и съблекалните и паркингът, са важни аспекти от 

организацията и съоръженията на обекта, които имат съответното 

влияние върху общата система на обекта и по-конкретно върху 

работниците на него.  
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Пространствените ограничения, особено в градската среда, почти 

винаги са най-големият ограничаващ фактор и е трудно да се осигури 

организация, която по най-добър начин се грижи за безопасността и 

здравето на работниците, като същевременно осигурява 

производителност и ефективност. Размерът и местоположението на 

съоръженията трябва да бъдат организирани от ръководителите на 

строителния обект, като се вземе предвид размера на работната сила, 

общия персонал на обекта. След това те трябва да определят и колко е 

важно тези съоръжения да бъдат близо до работното място. Това 

очевидно ще има ефект върху други съоръжение и класирането на 

близостта е метод за приоритизиране на местоположенията в 

зависимост от местоположението. Например, използването на столова 

в близост до обекта може да намали до минимум времето за пътуване и 

почивка. Тук голямо влияние оказват местните практики и отношения 

в сектора. След това ръководителят трябва да свърже напр. столовата с 

други съоръжения като тоалетни, бани и офиси на обекта.  

В зависимост от броя на работниците и продължителността на 

работа трябва да се осигуряват и поддържат храна и напитки, както и 

почивки по време на работа и места за преобличане и съхранение на 

дрехи и оборудване. Всичко това спомага за намаляване на умората и 

подобряване на здравословното състояние на работниците, както и 

техния морал и ефективност. Следователно изглежда важно да се вземе 

предвид следното:   

Строителните работници започват работа рано. Те започват деня 

си отпочинали и продуктивни, но нивото им на активност намалява с 

течение на деня. Умората се появява постепенно, преди да има видими 

ефекти. Ако почиват преди умората да започне да се проявява, 

възстановяването е много по-бързо. Кратките чести почивки са много 

по-полезни от продължителните редки. Производителността се 

подобрява, ако се правят чести почивки. 
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Сигурните  съоръжения и шкафчета на обекта за преобличане в 

работно облекло или просто за оставяне на ценности много помагат на 

работниците по отношение на личната хигиена и подреденост и ги 

освобождават от безпокойство относно сигурността на техните неща.  

Строителната дейност е физически изтощаваща и работниците се 

нуждаят от хигиенично приготвени и питателни ястия на редовни 

интервали от време. Заради това трябва да има организирани маси и 

места, защитени от атмосферните условия, където могат да се хранят 

спокойно с храна от вкъщи или от доставчик. Трябва тази зона да е 

разположена далеч от работни площи, за да се минимизира контакта с 

мръсотия, прах или опасни вещества.  

Съоръженията трябва да се предоставят и поддържат от 

изпълнителите за всички служители или от отделни изпълнители.  
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Въпроси за самопроверка  

1.  Кои съоръжения на работното място оказват влияние върху 

здравето и безопасността на работниците? 

2.  Какви съоръжения трябва да има на строителния обект?  

3.  Бихте ли препоръчали една дълга почивка или повече кратки 

почивки за работниците през деня?  

4.  Могат ли моралът и ефективността на работа да бъдат повлияни от 

съоръженията на строителния обект?  

Упражнение  

Моля, отбележете кои според вас са възможни причинители на 

стрес за строителните работници (възможно е да има повече от един 

верен отговор).  

 Излагане на шум  

 Мускулно-скелетна болка  

 Работна среда 

 Резки температурни промени 

 Изложеност на рискове 

 Лошо осветление 

 Икономическа криза 

 Липса на лично пространство (напр. за почивка, хранене и др.)  

 Недостатъчно обучение 

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 
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Заключение  

В тази глава научихте защо съоръженията за работниците трябва 

да бъдат взети под внимание на работния обект. Ще можете да 

разберете какво и защо е важно, за да се поддържа доброто 

здравословно състояние на работниците на строителния обект.  

Допълнителни източници:   

Осигуряване на съоръжения за здраве и безопасност по време на 

строителство - http://www.hse.gov.uk/pubns/cis59.pdf 

 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/cis59.pdf
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5. Изкопни работи и безопасност при работа под земя  

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху безопасност по време на изкопни 

работи и работа под земя. Тя предоставя информация относно защо 

този тип работа се счита за най-опасна и как да се адресира 

планирането на безопасността на такива обекти.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• как да планирате безопасността по време на изкопни работи и 

работа под земя;  

• какво трябва да имате предвид, преди да започнете тези работи;  

• какво трябва да провери техническият ръководител/ 

отговорникът по БЗР;  

• препоръките, които трябва да следвате;  

• защо да използвате нови техники за превенция на риска.  

5.1. Планиране на изкопни работи и работа под земя  

Много граждански и промишлени инженерни дейности (като 

изкопи за основи, строителство на пътища и жп линии) включват 

изкопни работи и преместване на пръст и скали като подготвителни 

дейности или като част от изпълнението на самите работи. Изкопните 

и подземни дейности са сред най-опасните строителни дейности и има 

много по-голяма вероятност да доведат до фатални последици. Поради 

тази причина, всички участници в тези дейности трябва да отиват на 



Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 30  

 

работното място само при наличие на адекватна защита с цел 

избягване на пропадане и други инциденти, свързани с изкопите.   

Много е важно правилно да се адресира планирането на 

безопасността в тази сфера на дейност. В повечето случаи злополуките 

са причинени от процедури и/или поведение, характеризиращи се с 

малко или повърхностно внимание. Понякога динамиката на 

механичните работи се извършва без осигуряване и спазване на 

необходимите мерки за сигурност от операторите – пасивни и активни. 

Много често има отговорности при планирането, както и при 

икономическо/финансово изпълнение (когато, например, отстъпка от 

цената при търг изисква пренебрегване на сигурността), както и 

верификация и контрол.  

При планиране на изкопни работи е изключително важно да 

знаете възможно най-много за обекта, за материалите, почвите и други 

материали, които могат да окажат влияние върху безопасната работа. 

На първо място, трябва да се оцени цялостното механично поведение 

на всеки терен от компетентно лице, по отношение на нивото и типа 

кохезия на неговите компоненти. Кохезията на един терен е 

способността му да устоява на натиск. От практически-описателна 

гледна точка и съгласно международната специализирана литература 

(като: Bureau of Reclamation and Engineers Corps of the United States of 

America Soil Mechanics, SI version, Lambe and Whitman MIT 1979, HRB-

AASHO; или CNR UNI 10006, 1963), е възможно да се направи 

първоначално разграничение между скали – които се характеризират 

със забележителна механична устойчивост – и пясък.  

Преди стартиране на изкопните работи, 

компанията/отговорното лице трябва:  

• да провери дали на работниците са осигурени ЛПС, по-

конкретно: каска, обувки в непробиваема подметка и стоманени 

върхове, ръкавици, защитно облекло, светлоотразителни жилетки в 
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случай на слаба видимост, защитни очила в случай на риск от летящи 

частици и фрагменти;  

да проведе проверка, за да идентифицира:  

- точното местоположение на всички подземни връзки за 

комунални услуги;  

- условията на средата (сгради, пътища, дървета, време и др.), 

които могат да доведат до рискови ситуации;  

• да оцени реалния специфичен риск, свързан с:  

- възможни ситуации, свързани с екологични и човешки фактори;  

- наличие на опасна атмосфера или липса на кислород в изкопа; 

- трудни условия за достъп и изход от изкопа.  

да изготви конкретен план за безопасност при работа и аварийни 

ситуации съгласно националното законодателство в областта на БЗР, 

като не забравя да идентифицира отговорно лице. Последното отговаря 

за изготвяне на план за управление на извънредни ситуации във връзка 

с характеристиките на строителния обект. Важно е да се следват 

насоките в случай на авария и знаците на са ясно видими и лесни за 

разбиране;  

когато е необходимо, да планира обучение или информативни 

сесии за работниците относно възприетите техники на обработване или 

индивидуалните и колективни система за защита и безопасност и 

спасителните процедури, които да се спазват при аварийни случаи. 

Тези действия трябва да се повтарят всеки път, когато вътрешният 

контрол, извършван от мениджъра на обекта или от надзорните органи 

забележи недостатъци в съответните знания след въвеждане на ново 

оборудване, технологии, опасни вещества и др. Проведеното обучение 

трябва да бъде отбелязано в специален регистър, като се посочи 

програмата, датата на интервенция, имената на обучителите и на 

участващите работници.  
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5.2. Въпроси и препоръки за предотвратяване на появата на 

риск  

За да се гарантира безопасността на работниците, техническият 

ръководител/отговорникът по БЗР трябва да проверява, по време на 

първото и следващите си посещения на обекта, адекватността на 

предприетите мерки, например по отношение на следните въпроси:  

a) Свързана ли е работата с изкоп?  

б) Дълбок ли е изкопът повече от 1.5 метра?  

в) Има ли вода в изкопа? 

г) Има ли адекватни и безопасни средства за влизане и изход на 

работниците в и от изкопа?  

д) Има ли маршрути с подходяща широчина, оборудвани с 

парапети, за пресичане на изкопа?  

е) Има ли трафик в непосредствена близост до изкопа? 

ж) Има ли сгради в близост до изкопа? 

з) Има ли изкопни превозни средства, оборудвани с акустични 

предупредителни сигнали?  

и) Има ли компетентен техник на обекта?  

й) Има ли адекватни процедури за идентифициране на опасни 

вещества в изкопа?  

к) Определен ли е предварително типа на изкопаваната почва от 

компетентен експерт?  

л) Изкопната земна маса поставя ли се на разстояние поне 1 метър 

от ръба на изкопа?  

м)  Ако се използват стълби за излизане на изкопа, има ли достъп до 

тях в радиус от 10 метра?  
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н) Налична ли е документация за предходни БЗР контроли за 

изкопа?  

По принцип е важно да се имат предвид някои препоръки, които 

представляват добра културна основа за предотвратяване на 

възникването на риск:  

1. Никой не може да определи с абсолютна сигурност дали даден 

изкоп е безопасен;  

2. Смъртни случаи и тежко наранявания могат да настъпят дори и 

ако работникът не е изцяло под земята. За съжаление те са резултат от 

силния натиск на земна маса върху тялото в случай на пропадане;  

3. Изкопи, правени в близост до предишни изкопи, са особено 

опасни, тъй като теренът не е достатъчно компактен; 

4. Наличието на вода увеличава вероятността от рухване на изкопа. 

Увеличеното водно налягане в почвата може да е фактор за възможни 

свлачища по стените на изкопа;  

5. Глината може да е особено опасна, ако се изсуши от слънцето. 

Големи каменни блокове могат да паднат от стените на изкопа, след 

като са били неподвижни дълго време;  

6. Замръзналите стени на изкопа не трябва да се считат за подпорни 

конструкции;  

7. Изкопът трябва да се разглежда като ограничено пространство и 

да се следи и проверява, че работниците не са изложени на опасни 

вещества;  

8. Поддържащите конструкции на изкопа трябва винаги да са 

съобразени с допълнителното натоварване, определено от масата на 

земята, натрупана по ръбовете на изкопа, с трафика, други съседни 

конструкции и др.;  
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9. Когато работник или част от превозно средство или строително 

оборудване са разположени на по-малко от 3 метра от подземен кабел 

или въздушна линия, свържете се със съответния оператор, преди да 

продължите работа;  

10. Поддържащите работи трябва винаги да се извършват съгласно 

организацията на компетентен технически ръководител;  

11. Оборудването за поддръжка на изкопа винаги трябва да е 

оразмерено според условията на земята, дълбочината и широчината на 

изкопа;  

12. Работниците не трябва да работят в изкопите извън укрепените 

места. 

И на последно място, трябва да се вземе предвид, че използването 

на нови техники може да допринесе за подобряване на превенцията. Тя 

включва и проучване на нови решения и алтернативни работни 

техники, с възможност за комбиниране на намаляването на риска и 

подобряване на конкурентоспособността на компаниите. Използването 

на съвременни техники за инсталация на мрежи (например безизкопни 

технологии) значително намалява рисковете: обектът винаги има 

свързани опасности, но се елиминира сериозният риск от затрупване 

и/или пропадане в изкопа.  

Използвана за полагане на 

газови, ВиК и телефонни 

мрежи, тя позволява избягване 

на типични проблеми на 

строителните обекти в 

населени райони и градове; 

реално позволява ограничаване 

на неудобствата и 

преодоляване на геоложки, 

хидрогеоложки и други 
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трудности, свързани с наличието на пътна инфраструктура (жп линии, 

пътища, мостове, канализация). Тези нови технологии също така дават 

възможност за удължаване на живота на тръбите чрез профилактика и 

поддръжка, при които не е необходимо да се нарушава нормалната 

работа на разположените на повърхността  съоръжения. 
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Въпроси за самопроверкаı   

1. При планиране на изкопни работи, какво е необходимо да се знае, за 

да се гарантира безопасност?  

2. Какви съоръжения трябва да има на работното място?  

3. Бихте ли препоръчали една по-дълга почивка или повече на брой 

кратки почивки за работниците през деня?  

4. Могат ли моралът и ефективността на работа да бъдат повлияни от 

съоръженията на работното място?  

Упражнение  

Моля, отговорете на въпроса (7-9 реда), като дадете примери?  

При планиране на изкопни работи е важно компетентно лице да оцени 

характеристиките и типа на кохезия на земните компоненти. Защо?  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте за планиране на безопасност при изкопни 

работи и работа под земята. Можете да разберете защо тези дейности 

са толкова важни от гледна точка на сигурността. Знаете защо и какви 

въпроси да си зададете, за да гарантирате добри работни условия. 

Трябва да можете да съветвате относно правилни мерки за 

предотвратяване появата на риск.   
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Допълнителни източници:    

Безопасност при изкопни работи  - 

https://www.osha.gov/Publications/osha2226.pdf 

Управление на рисковете при подземни инженерни дейности в Китай: 

Напредък, предизвикателства и стратегии 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775516300178 

 

  

https://www.osha.gov/Publications/osha2226.pdf
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1674775516300178
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6. Безопасност при работа на височина и скеле 

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху безопасност при работа на 

височина и скелета. Тя дава информация относно причината това да са 

едни от най-честите причинители на смъртни случаи и тежки 

наранявания. Представена е класификация на системите за защита на 

работниците. Посочени са важните въпроси във връзка с осигуряване 

на безопасност.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• какво означава да се работи на височина с оглед на 

безопасността;  

• защитните системи за работа на височина;  

• какви типове скелета се използват обикновено;  

• правила и препоръки за работа на височина.  

Работата на височина (напр. върху плосък покрив, от стълба, 

близо до чупливи материали, на нивото на земята в близост до открит 

изкоп, в изкоп под нивото на земята) може да се дефинира като 

работна дейност, която излага работника на риск от падане от 

височина над 2 метра. Работата на височина е една от най-честите 

причини за смъртни случаи и тежки наранявания. Често срещани 

злополуки включват падане от скелета, стълби и през чупливи 

повърхности, като покриви. Поради тази причина, при работа на 

височина е важно да се използва екипировка срещу падане, дори 
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когато ситуацията не изглежда достатъчно опасна, за да е необходимо 

това  

По принцип трябва да се избягва работата на височини, 

доколкото това е възможно. Когато работата на височина е 

необходима, важното е да се предотвратяват падания, като се използва 

или съществуващо работно място, което е безопасно, или правилното 

оборудване. В допълнение, не забравяйте, че е възможно да се 

минимизират разстоянието и последователността на паданията чрез 

използване на правилното оборудване, когато рискът не може да бъде 

елиминиран. 

За да се гарантира максимална защита за работниците се 

използват редица защитни системи, които работодателят трябва да 

осигури на работниците. Класифицирани са в:  

- Колективни защитни системи: като фиксирано метално скеле, 

парапети, обезопасителни мрежи;  

- Лични: които се състоят от лични предпазни средства (ЛПС) 

като каски, средства против падане, захващащи устройства, сбруя;  

- Временни: като мобилно метално скеле, мобилни парапети;  

- Фиксирани: като парапети и фиксирани системи за захващане.  

Задължение на работодателя е да избира своевременно най-

подходящите мерки, за да гарантира безопасността на служителя, в 

зависимост от типа на работа и опасността от нея. Важно е да се 

подчертае, че предоставянето на необходимите мерки и обучение за 

работниците за гарантиране на тяхната безопасност не е достатъчно от 

страна на работодателя; тъй като той носи отговорност за тях и трябва 

да гарантира постоянното и правилно използване на осигурените 

мерки за безопасност от всеки служител. 

Както беше посочено, скелетата често се използват на временни 

или мобилни строителни обекти на височина. Скелетата са структури с 
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вертикални и хоризонтални елементи и повърхности, на които 

работниците могат да извършват работата си, като се придвижват от 

една част към друга. Скелето, в допълнение на това, че е функционален 

инструмент за работата, за което е предназначено, е и колективно 

предпазно средство (КПС), изключително важно за предотвратяване на 

злополуки на работа, причинени от падане на предмети или хора.  

Най-често използваният материал за изграждане на скеле е 

стоманата, която позволява сглобяване на различни видове структури, 

например:  

 

1. скеле с тръби и връзки: това е най-традиционният тип, но и най-

неудобният, тъй като изисква повече време за сглобяване;  

2. скеле с предварително изработени рамки: използва се за прости 

дейности и се сглобява лесно и бързо;  

3. скеле с изправени и предварително изработени кръстосани 

елементи: също много лесно за използване, защото прилича на скелето 

с предварително изработени рамки.  

Приблизително 65% от всички строителни работници работят на 

скелета. Служителите, които работят на или около скелета, са 

изложени на риск от падане, токов удар и падащи предмети. Това може 

да се избегне чрез предпазни мерки: например, всички скелета трябва 

да се проектират, издигат и разглобяват от компетентно лице. 

Компетентно лице трябва също така да инспектира скелето преди 

началото на работа всеки ден, за да гарантира, че е безопасно за 

.     

1.Източник: geometra.info  2.Източник: geometra.info Източник: 3.Centro Anticaduta Toscano 
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употреба. Скелето трябва да е издигнато на твърда платформа, да е 

изцяло покрито с дъски, на голямо разстояние от кабели и жици. И на 

последно място, скелето трябва да е изградено от перила, междинни 

прегради и крайни дъски за защита на работници намиращи се на, под 

и около скелето.  

Работниците, които трябва да бъдат обучени и упълномощени 

преди работа на тези конструкции и повторно обучавани в случай на 

злополука при използване на асансьор, установяване на опасности, 

използване на различен асансьор или ако се забележи, че не работят с 

него по правилния начини, трябва да носят твърди шапки при работа 

на, под и около скеле. Те също така трябва да носят твърди обувки 

срещу подхлъзване и да използват въжета, когато работят на скеле, за 

да избегнат подхлъзване и падане. Не трябва да се катерят по скелето 

освен от местата за достъп, предназначени за достигане на работната 

платформа. Инструментите и материалите трябва да се качат на 

платформата след като работникът се е качил на скелето. Не трябва да 

се работи на скеле, покрито от лед, вода или кал. На работниците е 

забранено да използват кутии, стълби и други предмети, с които да 

увеличат ръста им, докато са на скелето: максималното натоварване не 

бива да се превишава. Никога не оставяйте инструменти, оборудване 

или материали на скелето в края на смяната. Ако на скелето се изисква 

лично обезопасително оборудване, внимателно го проверете за 

увреждане и износване.  

И накрая, някои важни неща, които трябва да имате предвид: 

• Извършвайте колкото се може повече работа на земята; 

• Сътрудничете си с колегите си, за да си осигурявате лесни 

начини за безопасно качване и слизане;  

• Познавайте аварийните маршрути и процедурите по спасяване;  

• Уверете се, че оборудването е подходящо, стабилно и силно и 

най-вече – не използвайте скелета, ако не са издигнати от обучени 

работници под надзора на компетентно лице;  
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• Не използвайте скеле, ако не е било проверено, сертифицирано 

и редовно проверявано от компетентно лице преди употреба;  

• Не претоварвайте стълбите и скелетата и проверявайте 

инструкциите на картинките или етикетите;  

• Не използвайте стълби или скелета за настоварващи или 

тежки/продължителни задачи;  

• Стриктно следвайте инструкциите на компетентно лице. Не 

правете промени по скелето, ако не сте упълномощени за това. Не 

работете върху незавършено скеле; 

• Когато е необходимо да се работи на мобилно скеле, заключете 

колелата му преди начало на работата;  

• Не работете на скеле, ако не е подсигурено с подходяща 

работна платформа.  
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Въпроси за самопроверкаı    

1. Когато планирате да работите на височина, какво трябва да знаете за 

осигуряване на безопасност?  

2. Какви видове скелета се използват обикновено на строителните 

обекти?  

3. Какво трябва да знаят работниците преди работа на височини?  

Упражнение  

Влачете и поставете правилния отговор на съответното място:  

 повърхност 

 злополуки 

 скеле 

 колективни предпазни средства  

 височина 

 падания 

………….. често се използва на временни или мобилни 

строителни обекти, за строителна дейност на ………... Скелетата са 

структури с вертикални и хоризонтални елементи и които 

образуват……………, на които работниците могат да извършват 

работата си, като се придвижват от една част към друга. Скелето, в 

допълнение на това, че е функционален инструмент за работата, за 

която са предназначени, са и ………........ e изключително важно за 

предотвратяване на ……….. на работа, причинени от …… на предмети 

или хора.  

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 
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Заключение   

В тази глава научихте за работа на височини за предпазните 

мерки, необходими при този вид работа. Можете да разберете защо 

тази работа е толкова важна с оглед на сигурността. Знаете как да 

обучавате работници за работа на височини и знаете какви въпроси да 

си зададете, преди да стартира работата на височини.  

Допълнителни източници:   

Безопасност и здраве при работа в строителството при работа на 

височина  - http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---

sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf 

Закон за безопасност и здраве при работа  -  

http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202005/reg

ulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regulations%202013.

pdf 

Защита от падане – работа на височина - 

https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss%20Co

ntrol%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf 

  

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---sector/documents/presentation/wcms_161903.pdf
http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202005/regulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regulations%202013.pdf
http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202005/regulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regulations%202013.pdf
http://labour.govmu.org/English/Documents/Legislations/osha%202005/regulations/5.%20OSH%20(Work%20at%20Height)%20Regulations%202013.pdf
https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss%20Control%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf
https://amtrustgroup.com/AmTrust/media/AmTrust/Documents/Loss%20Control%20Docs/LC_FallProtection_r1-1.pdf
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7. Безопасност при работа с тежкотоварни 

автомобили  

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху безопасността по време на работа с 

тежкотоварни автомобили. Тя предоставя информация относно защо и 

как се причиняват наранявания от тежкотоварни автомобили. Ще бъде 

обяснено правилното управление на дейностите със строителна 

техника. Посочва се значимостта на правилното проектиране и работа 

с такива автомобили.  

Цели  

В тази глава ще научите: 

• кога и как възникват инциденти, предизвикани от тежкотоварни 

автомобили;  

• как да се осигури безопасно работно място за работа на 

превозни средства;  

• как да се проектират тежкотоварни превозни средства;  

• как правилно да се управляват тежкотоварни превозни средства.  

Всяка година в строителния сектор умират хора в резултат на 

удар от тежкотоварни автомобили. В допълнение, има стотици 

предотвратими злополуки и наранявания. Това не само оказва влияние 

върху живота на работниците, но и води до материални щети. 

Злополуки има в целия строителен процес, от изкопните до 

довършителните работи. Мениджъри, работници, посетители на обекти 

и обществеността могат да са изложени на риск, ако работата на 

строителните автомобили не се управлява и контролира правилно. 
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Тази глава разглежда методите за елиминиране на опасности и контрол 

на рискове, които възникват в резултат на използването на 

тежкотоварни автомобили в строителната индустрия, включително 

камиони, земеповдигна техника, трактори и др.  

Повечето злополуки със строителни автомобили са в резултат от 

неправилно разделяне на пешеходци и автомобили. Това обикновено 

може да се избегне чрез правилно планиране, особено на етап 

проектиране, както и чрез контролиране на работата на превозните 

средства по време на строителните дейности. Неправилното планиране 

и контрол е основна причина за много злополуки със строителни 

автомобили, които често включват:  

• удар на хора от автомобили или техните товари (особено на 

заден вход), удар на ограждения от автомобилите;  

• инструкциите на производителите за безопасна работа се 

пренебрегват;  

• неправилно обучение на шофьори и сигнализатори;  

• опасно разтоварване и транспорт на материали с превозните 

средства.  

Успешното управление на строителните автомобили е базирано 

на осигуряване и поддръжка на безопасни работни места, безопасни 

автомобили, безопасно работещи шофьори и безопасни работни 

практики. Оценката на риска е важна част от ефективното управление 

на безопасността и здравето при работа и включва следните етапи:  

• идентифициране на опасностите, решение кой може да бъде 

наранен и как, оценяване на рисковете и вземане на решения относно 

предпазните мерки;  

• записване на констатациите и изпълнение на действия, преглед 

на оценката на риска и обновяване в случай на необходимост.  
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По отношение на установяването на безопасно работно място за 

работа на автомобилите, цялостното послание е просто: безопасните 

работни места се постигат чрез отделяне на пешеходци и превозни 

средства и осигуряване на безопасни маршрути за движение. Това се 

постига чрез определяне на:  

• пешеходни зони, до които автомобилите нямат никакъв достъп;  

• безопасни пешеходни маршрути до работните локации;  

• зони за автомобили, особено когато има ограничено 

пространство и трафикът е натоварен;  

• безопасни маршрути за автомобили около обекта.  

Работата на обекта трябва да се планира за минимизиране на 

движението на автомобили и за избягване на ненужни доставки и 

повторно разтоварване на материали на обекта. Местоположението на 

зоните за товарене и съхранение трябва да е внимателно определено. 

Когато на обекта има ограничено пространство за съхранение, може да 

е необходимо временно съхранение на материали извън обекта. 

Местата за товарене и съхранение трябва:  

• да са разположени далеч от пешеходни зони и основни 

пешеходни маршрути;  

• да изключват пешеходци, доколкото това е възможно;  

• да имат еднопосочни системи и безопасни изходи, както и 

достатъчно място за придвижване на автомобилите;  

• да имат подходящо фиксирано осветление, знаци и достатъчни 

средства за видимост за водачите, например огледала на ъглите.  

Дизайнът на някои автомобили носи опасности, като ограничена 

видимост и липса на защита за шофьора от преобръщане, шум и 

вибрации. Изборът на правилния автомобил за целта е изключително 

важна част от ефективното управление. Избраният автомобил трябва 
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да може да изпълнява определената задача по безопасен начин. 

Важните фактори, които трябва да се имат предвид, са следните:  

• стабилност при всички предвидими работни условия;  

• безопасен достъп до и от кабината и други места за работа в 

автомобила;  

• ефективна спирачна система, подходяща видимост за шофьора в 

превозното средство;  

• фарове, клаксон, чистачки и предупредителни средства, напр. 

аларма при движение на заден ход;  

• физически защити за предпазване на опасни части като шахти, 

вериги и ауспуси;  

• защита за шофьора от опасности при работа, напр. работа на 

височини и падане от превозното средство, падащи предмети и ефекти 

от преобръщане на автомобила;  

• защита за шофьора от атмосферни условия; вибрации; опасни 

пари и прах. 

Строителните автомобили работят в сурова среда и изискват 

ефективни режими на поддръжка, за да се избегне появата на дефекти. 

Програмата с ежедневни проверки, редовни инспекции и планове за 

сервизиране трябва да бъде съобразена с инструкциите на 

производителя и рисковете, свързани с използването на всяко превозно 

средство. Трябва да се записват поддръжките на автомобилите, за да се 

улесни тяхното управление и поддържане. Работодателите трябва да 

установят процедури за насърчаване на шофьорите да докладват 

дефекти или проблеми и да гарантират отстраняване на проблемите с 

превозните средства. Планираната инспекция и поддръжка трябва да 

следват инструкциите на производителя и когато е необходимо да 

включват: 
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• спирачни системи, колани, гуми (включително състояние и 

налягане), волан;  

• огледала за обрано виждане и други средства за видимост, 

светлини и мигачи;  

• обезопасителни средства като заключване, предупредителни 

сигнали чистачки;  

• противопожарно оборудване, състояние на защита на кабината;  

• функционални проверки на автомобила, включително 

контролни и стартерни системи;  

• правилното местоположение на предпазители и табла в 

Движението на заден ход е основна причина за смъртните случаи в 

строителния сектор. Най-ефективният начин за управление на 

рисковете от движение на заден ход е избягване на такива маневри 

чрез осигуряване на еднопосочни системи, зони за обръщане и места за 

товарене и разтоварване. Автомобилите, които трябва да се движат на 

заден ход на обекта, трябва да имат достатъчно видимост около 

превозното средство, за да може шофьорът да управлява автомобила 

безопасно. Трябва да бъдат разработени безопасни системи за работа и 

да се следват всички инструкции, особено когато се използват 

сигнализатори за контрол на рискове за трети страни и подкрепа за 

правилното позициониране на превозното средство. 

Предупредителните системи осигуряват най-ниско ниво на защита в 

йерархията и ако са единствените използвани предпазни мерки, са 

подходящи само в ситуации с нисък риск.   

Тежкотоварните автомобили трябва да се товарят и разтоварват 

на нивото на земята, на места без преминаващ трафик, пешеходци и 

опасности на височини, т.е. мостове, тръбопроводи и електрически 

кабели. Товарите трябва да бъдат: 
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• с подходяща височина и ширина за превозното средство и 

условията на обекта;  

• закрепени за избягване на движение;  

• равномерно натоварени и разпределени, за да се пази центъра на 

тежестта възможно най-ниско и да се избягва натоварване на 

конструкцията на автомобила;  

• поставени в превозното средство и транспортирани така, че да 

не застрашават стабилността на превозното средство;  

• обозначени с предупредителен флаг или знак в случаите, когато 

излизат извън тялото на превозното средство;  

• проверени, за да се гарантира, че няма да изпаднат при 

разтоварване.  

Много злополуки са резултат от необучени и неопитни 

работници, които управляват строителна техника. Всички шофьори 

трябва да са компетентни за изпълнение на възложената им работа. 

Компетенцията на шофьорите може да се преценява на базата на опит, 

признато обучение и тестване на знания и способности. Сертификатите 

за обучение по признати обучителни схеми спомагат за демонстриране 

на компетенции. Данните за обучение на шофьорите трябва да се 

поддържат актуални.  
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Въпроси за самопроверка  

1. При планирането на работа с тежкотоварни автомобили, какво 

трябва да се знае, за да се гарантира безопасност?  

2. Как се причиняват повечето наранявания, причинени от 

тежкотоварни автомобили?  

3. Какво препоръчвате при проектирането на тежкотоварни превозни 

средства?  

4. Какво препоръчвате при работа с тежкотоварни превозни средства?  

Упражнение  

Какви мерки трябва да се предприемат, за да се разделят 

пешеходците от превозните средства и да се осигурят безопасни 

маршрути за движение? (моля, посочете поне 3 маршрута/зони, които 

трябва да бъдат създадени) 

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте за работата с тежкотоварни превозни 

средства и мерките за безопасност, които трябва да бъдат взети. 

Можете да разберете защо дизайнът и работата с тези превозни 

средства трябва да се контролират и управляват. Знаете какво да 

препоръчвате на работниците на тежкотоварни превозни средства и 

останалите около тях.  
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Допълнителни източници:   

Безопасност при транспорт на работното място  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg199.pdf 

Наръчник за безопасност при транспорт на работното място  - 

http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg136.pdf 

  

http://www.hse.gov.uk/pubns/indg199.pdf
http://www.hse.gov.uk/pUbns/priced/hsg136.pdf
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8. Електрическа безопасност в строителството 

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху електрическата безопасност в 

строителството. Работата ще бъде разделена на три различни типа и за 

всеки тип ще има подробно описание на мерките за безопасност.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• кой може да изпълнява работа по електрическа система;  

• как се подхожда по отношение на електрическата безопасност в 

сгради;  

• как да работите при наличие на висящи електрически жици;  

• как да работите с подземни кабели.  

Трябва да се вземат предпазни мерки по отношение на риска от 

смърт или нараняване от електричество по време на строителни 

работи. Само при извънредни обстоятелства може да се работи при 

включени системи, и то само от страна на компетентен упълномощен 

персонал.  

A. Електрически системи в сгради  

Ремонтните работи в сгради представляват най-големият риск и 

трябва да бъдат планирани, управлявани и следени, за да се гарантира, 

че работниците не са изложени на риск от електричество. Специфична 

работа по електрическите мрежи трябва да се извършва само от 

обучени и компетентни лица и то съгласно строго дефинирани 
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процедури. Използваното електрическо оборудване трябва да е 

безопасно и правилно поддържано.   

Инцидентите в сгради засягат както квалифицирани 

електротехници, така и други работници. Те се случват, когато хората 

работят с или в близост до оборудване, което:  

• се смята за изключено, но реално е включено; или 

• се знае, че е включено, но не са взети адекватни предпазни 

мерки.  

Има още много инциденти, които увреждат оборудване, както и 

хиляди едва избегнати злополуки, много от които биха могли да имат 

фатални последствия. Трябва да се помни, че електричеството може да 

убива – за разлика от повечето други опасности, човек не може да 

види, усети, чуе или помирише електричеството, така че няма 

предварително предупреждение за опасност. 

B. Въздушни линии за пренос на електричество 

Всяка дейност в близост до въздушна линия за пренос на 

електричество трябва да бъде внимателно планирана, за да се избегне 

опасност от случаен контакт или прекалена близост до линиите. Ако 

работата под въздушни линии за пренос на електричество не може да 

се избегне, трябва да бъдат осигурени бариери, колони и табели с 

предупреждения. Необходими са следните предпазни мерки за 

управление на риска:   

• Отстояние – безопасното отстояние, което се изисква под 

въздушните линии, трябва да се потвърди от собственика на линията;  

• Недопускане – обект, оборудване и ръчки инструменти, които 

могат да достигнат над отстоянието не трябва да се използват под 

линията;  
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• Модификации – кранове и багери трябва да се модифицират 

чрез използване на подходящи физически ограничения, така че да не 

могат да достигат отвъд отстоянието;  

• Допълнения – кранове с телескопични стрели могат да се 

нуждаят от допълнителни ограничителни приспособления за избягване 

на промяна на дължината или ъгъла на движение на стрелата;  

• Надзор – достъпът до работния обект и материалите трябва да 

става под пряк надзор на компетентно лице, определено за гарантиране 

на спазване на мерките за безопасност.  

C. Подземни кабели 

Увреждането на подземни електрически кабели може да причини 

смърт или тежки наранявания и трябва да се вземат предпазни мерки за 

избягване на опасност. Тези предпазни мерки включват безопасна 

система за работа на базата на планиране, използване на планове, 

устройства за локализиране на кабели и безопасни изкопни практики. 

Нараняванията обикновено се причиняват от експлозивните ефекти от 

ток или свързани пламъци, които водят до тежки, потенциално 

фатални, изгаряния на ръцете, лицето и тялото. Това може да се случи, 

когато кабел е:  

• пробит от остър предмет като острието на инструмент; или  

• достатъчно тежко увреден, за да причини вътрешен контакт 

межди проводниците или между метала на един или повече 

проводници.  

Инциденти могат да се причинят и от кабели, които са били 

увредени, но са оставени недокладвани и непоправени.  
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Въпроси за самопроверка   

1. Защо трябва да сте много внимателни при планиране на работа с 

електричество?  

2. Какви предпазни мерки са необходими, за управление на риска с 

надземни електрически линии?  

3. Как могат да се причинят наранявания от подземни кабели?  

Упражнение  

Обяснете накратко съдържанието на всеки тип предпазни мерки 

изброени по-долу, използване за управление на риска, свързан с работа 

в близост до надземнни електрически линии:  

 Отстояние  

 Недопускане  

 Модификации  

 Допълнения  

 Надзор 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте за работа с електричество и мерките за 

безопасност, които трябва да се предприемат. Може да разберете защо 

работа с електричество е толкова опасна и кога може да има инцидент.  
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Допълнителни източници:    

Четирите големи опасности в строителството: електрически опасности 

- https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-

08/electrical_english_r6.pdf 

Управление на електрически рискове на работното място - 

https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectricalRis

ksWorkplace.pdf 

 

 

  

https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-08/electrical_english_r6.pdf
https://www.osha.gov/dte/grant_materials/fy08/sh-17792-08/electrical_english_r6.pdf
https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectricalRisksWorkplace.pdf
https://www.safework.sa.gov.au/uploaded_files/CoPManagingElectricalRisksWorkplace.pdf
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9. Безопасност при работа с електрически 

инструменти  

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху безопасността при работа с 

електрически инструменти. Ще бъдат описани типичните наранявания. 

Ще бъдат обяснени основните методи за безопасност и ще бъде 

предоставена обща информация с инструкции за инспекция и ремонт.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• какви опасности носят електрическите инструменти;  

• основните правила за безопасност, които да следвате;  

• общи насоки за безопасност при работа с електрически 

инструменти;  

• значимостта на инспекцията и ремонта на тези инструменти.  

Електрическите инструменти, използвани в строителството, 

представляват заплахи, които са сходни – а поради високата си скорост 

– често и по-големи от тези на механичните инструменти. Типичните 

наранявания включват порязвания, изгаряния, разтягания и 

изкълчвания. Всички те са остри наранявания, причинени от внезапна 

травма и непосредствено идентифициращи се със събитието. 

Работниците трябва да се предпазват и от хронични наранявания, като 

мускулно-скелетни състояния като синдром на карпалния тунел и 

синдром на Рейно – болест на белите пръсти. Тези състояние може да 

се развиват по-незабелязано и превенцията може да включва познаване 

на разнообразни предпазни мерки, включително избор на инструменти, 
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работни графици и работни практики. По-конкретно, типовете 

наранявания от електрически инструменти могат да включват:  

• сериозен токов удар, който може да причини смърт;  

• изгаряния от електрически искри;  

• лек токов удар, който може да причини нараняване от самия 

инструмент или от падане от стълби или платформи;  

• нараняване на очите от летящи частици; 

• порезни и пробивни рани.  

A. Основна безопасност: 

• Винаги носете защита за очи – летящите частици и прах винаги 

са проблем при използване на електрически инструменти.  

• Носете защита за слуха, когато има вероятност за прекомерно 

излагане на шум – излагането на силен шум може да увреди слуха, а 

продължителното излагане може да доведе до трайно увреждане и  

глухота.  

• Винаги изключвайте захранването на преносим електрически 

инструмент преди смяна или коригиране на аксесоари като дрелки и 

резачки.  

• Никога не използвайте електрически инструмент с премахнат 

или неправилно поставен предпазител.  

• Електрическите инструменти не трябва да се оставят на места, 

където има вероятност кабелът да се дръпне и да причини падане на 

инструмента.  

• Кабелите по пода в зони с голям трафик могат да представляват 

и опасност от спъване – кабелите, които трябва да пресичат маршрути 

или пътища, трябва винаги да са над земята или да са защитени от 

дървени дъски.   
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B. Общи насоки: 

• Когато е възможно, изберете инструменти с големи ръкохватки, 

пропорционални на тялото на инструмента, за да намалите вибрациите.  

• Избирайте инструменти с ръкохватки, покрити в корк, пластмаса и 

гума, за да намалите вибрациите.  

• Използвайте инструменти с две дръжки с цел по-лесно задържане 

и работа.  

• Винаги четете инструкциите за употреба, преди да използвате 

инструмент за пръв път.  

• Избирайте инструменти с пускова лента, а не бутон – това 

разпределя силата върху по-голяма площ и намалява мускулната 

умора.  

• Уверете се, че има достатъчно светлина за безопасното използване 

на инструмента.  

C. Инспекция и ремонт: 

• Честата инспекция на електрическите инструменти е 

изключително важна за предотвратяване на опасности – инспекцията 

ще спомогне и за идентифициране на операционни дефекти и 

избягване на скъпи ремонти.  

• Редовният график за инспекция – ежедневна, ежеседмична или 

ежемесечна в зависимост от изискванията – ще помогне за 

гарантиране, че всички електрически инструменти работят безопасно; 

дефектните инструменти трябва да се спират от работа, етикират и 

ремонтират или подменят.  

• Работниците трябва да бъдат обучени да инспектират 

инструментите, които използват, и да докладват дефекти на своя 

супервайзор – обхватът на инспекцията и отговорността за поддръжка 

или ремонти трябва ясно да се комуникират, за да няма недоразумения.   
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Въпроси за самопроверкаı   

1. Elektrikli aletlerle çalıĢma planı yaparken, neden çok dikkatli 

olmalısınız? 

2. Защо трябва да сте много внимателни при планиране на работа с 

електрически инструменти?  

3. Какви са основните правила за безопасност при работа с тях?  

4. Какво трябва да прочетете преди работа с електрическо оборудване?  

5. Колко често трябва да проверявате електрическото оборудване?  

Упражнение  

Основните правила за безопасност при работа с електрически 

инструменти включват (отбележете всички верни отговори):  

a) Винаги изключвайте захранването на преносим електрически 

инструмент, преди да смените аксесоарите  

b) Носете защита за очи само когато е абсолютно необходимо  

c) Никога не работете с електрически инструмент със свален 

предпазител  

d) Винаги носете защита за слуха, дори в случай на слабо излагане 

на шум  

e) Електрическите инструменти могат да се оставят, но само за 

кратко, на места, където има шанс да се издърпа кабелът, което да 

причини падането на инструмента.  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90.  
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Заключение  

В тази глава научихте за работа с електрическо оборудване и 

необходимите мерки за безопасност. Може да разберете защо работата 

с електричество е толкова опасна и какво трябва да направите, за да 

избегнете нараняване. 

Допълнителни източници:    

Безопасност в строителството: работа с ръчни и електрически 

инструменти  - https://www.constructconnect.com/blog/construction-

safety/construction-safety-working-hand-power-tools/ 

Безопасна поддръжка на преносими инструменти в строителството - - 

https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact54 

  

  

https://www.constructconnect.com/blog/construction-safety/construction-safety-working-hand-power-tools/
https://www.constructconnect.com/blog/construction-safety/construction-safety-working-hand-power-tools/
https://osha.europa.eu/en/tools-and-publications/publications/e-facts/efact54
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10. Физически рискови фактори в строителството  

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху няколко физически рискови 

фактори в строителството. Описани са 5-те най-важни риска и най-

често срещаните симптоми на възможно увреждане на здравето.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• на какви физически рискове са изложени работниците;  

• мерките за намаляване на щети, причинени от шум и вибрация;  

• как ръчната и постоянната работа могат да влияят на здравето 

на работниците;  

• защо да сте внимателни при работа на открито.  

Строителните работници са изложени на физически рискове за 

здравето в резултат на шум, вибрации, ръчна работа, повтарящи се 

задачи и работа на открито. Човек трябва да е запознат със 

значимостта на основните рискови фактори, свързани с тях. По-долу са 

някои ключови точки, свързани с редица често срещани фактори:   

• Кой – кой е изложен на риск? Кой използва шумно или 

вибриращо оборудване? Има ли лица, които повдигат тежки товари 

или вършат повтаряща се работа? Здравните прегледи идентифицирали 

ли са някого със съществуващи проблеми, които могат да се влошат? 

Има ли някой друг, който може да се повлия от шум/вибрации?  

• Какво – какви задачи изпълняват строителните работници? 

Някои задачи, като вдигането на блокове, представляват специфични 
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опасности. Нивото на риск също така ще бъде повлияно от това колко 

често даденото лице е изложено на риск и дали има вариации през деня 

или в различни дни. 

• Къде – мястото, където се извършва работата, също може да има 

ефект. Малките и ограничени пространства увеличават нивата на шум. 

Необходимостта от стоене в неестествени пози може да увеличи 

силата, която трябва да се използва за контролиране на инструментите. 

Това може да повиши нивото на вибрация, която преминава в дланта и 

ръката на работника. По подобен начин, неестествените пози 

натоварват тялото при вдигане или носене. 

A. Шум 

Много строителни задачи, инструменти и оборудване създават 

високи нива на шум. Честото излагане на тези нива може да доведе до 

проблеми със слуха. Работниците са изложени на по-висок риск, ако 

редовно използват или работят в близост до бетоноразбивачи, 

дълбочинни вибратори и компактори, шлифоващи машини, трошачи, 

дискови резачки, ударни дрелки, перфоратори, инструменти с ремък, 

машини за шлайфане на бетон и др. Всеки, който работи с или работи в 

близост до тежкотоварни машини, също е изложен на риск. Особено 

внимание трябва да се обърне на всеки, който има съществуващи 

проблеми със слуха (напр. установени при медицински преглед)  

Трябва да се предприемат мерки за намаляване на нивото на шум 

на строителните обекти, ако работниците използват шумни 

инструменти или машини за повече от половин час на ден и/или са 

изложени на шум от пневматични инструменти или източници на 

взрив като инструменти с ремък. Тези шумове могат да са особено 

вредни, особено в допълнение към постоянно фоново ниво на шум. 

B. Вибрация 

Излагането на вибрации при използване на ръчни инструменти и 

машини може да доведе до трайни увреждания на дланите и ръцете. 
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Рискове от вибрация носят много източници, включително ръчни 

инструменти (като трошачи и разбивачи) и насочвано с ръка 

оборудване (като триони за под). Особено внимание трябва да се 

обърне на всеки работник със съществуващ проблем, причинен от 

вибрация, или съществуващо заболяване на ръцете и 

кръвообращението.   

Вибрацията се предава на ръцете и раменете при използване на 

ръчни инструменти и машини. Прекомерното излагане може да засегне 

нервите, кръвоносните съдове, мускулите и ставите на дланта, китката 

и ръката, като причинява синдром „вибрация ръка-рамо” (HAVS). 

Строителните работници са изложени на особено голям риск поради 

работата, която вършат, както и оборудването, което използват. 

Страдащите от HAVS отбелязват, че това може да повлияе на работата 

и социалния и семейния им живот. Засегнатите могат да изпитват 

трудност при извършването на задачи, изискващи внимателна работа, 

както и всекидневни задачи като закопчаване на копчета. Работата на 

открито при студено време, която е често срещана в строителството, 

увеличава вероятността от болезнена реакция. Миенето на автомобил и 

дори гледането на спорт на открито при наличие на HAVS може да 

причини много болезнени атаки. Това увреждане на ръцете е до голяма 

степен необратимо.  

C. Ръчен труд 

Редовното вдигане, носене и работа с материали и предмети може 

да причини сериозни наранявания. Те обаче не трябва да се приемат 

като неизбежна част от строителната работа. По своето естество, тя 

съдържа много действия на вдигане, носене и обработване. 

Строителните работници са изложени на риск, защото много от 

задачите им изискват от тях да:  

• поддържат товари, често в неестествени позиции;  

• местят тежки товари; 



Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 66  

 

• носят товари по неравна повърхност или в сгради.  

Тези фактори могат да създадат прекомерно натоварване на 

тялото. То може да причини моментално увреждане на мускули и 

сухожилия като разтягания, но може да причини и дълготрайни или 

хронични проблеми. Те обикновено се наричат мусколноскелетни 

смущения (MSDs). Терминът MSD обхваща всяко нараняване, 

увреждане или смущение на ставите и други тъкани в горните/долните 

крайници или гърба. Опитните строителни работници са в една от 

професиите с най-висок процент наранявания на гърба и нарушения на 

горните крайници. Разтоварването е също така най-честата причина за 

над седем наранявания на ден в сектора. Симптомите могат да 

включват остра или тъпа болка, дискомфорт, изтръпване, гъделичкане 

и подуване. Работниците, които страдат от MSDs, имат намалена 

способност за работа и страдат от периодична или дългосрочна болка 

или дискомфорт.  

D. Повтаряща се работа 

Често повтарящите се задачи (като замазване) могат да наранят 

горните крайници на тялото. Работниците, за които тези задачи са 

нови, се нуждаят от повече време, за да придобият необходимите 

умения/да се адаптират към темпото на работа. Опитните строителни 

работници са в една от професиите с най-висок процент нарушения на 

горните крайници. Това е така, защото някои работници изпълняват 

задачи, които са повтарящи се, често в неестествена позиция. 

Смущенията на горните крайници (ULDs) засягат ръцете, от пръстите 

до рамото, както и врата. Те често се наричат нараняване в резултат от 

повтарящо се напрежение или RSI. Симптомите включват:  

• остра болка; 

• тъпа болка; 

• гъделичкане; 
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• изтръпване; 

• подуване. 

Важно е да съобщите за тези симптоми възможно най-скоро, за 

да могат да се третират/наблюдават по подходящ начин. Могат също 

така да се подобрят контролите за намаляване на риска от повторна 

поява на проблема след възстановяване на работниците.  

E. Работа на открито 

Работата на открито, особено в топлите сезони, увеличава 

телесната температура и респективно потенето и сърдечната дейност. 

Колкото по-топло е, толкова по-често се срешат тези реакции, като 

дори могат да причинят топлинен удар или припадане.  
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 Въпроси за самопроверкаı   

1. Кои са някои от ключовите аспекти, свързани с редица често 

срещани физически фактори?  

2. Кога трябва да предприемете мерки за намаляване на нивата на 

шум?  

3. Какво представляват нараняванията в резултат от повтарящо се 

напрежение? 

4. Къде е по-топло, когато работите на открито – на високо или на 

ниско?  

Упражнение  

Моля, посочете съответните рискови фактори, за които се отнася 

всяко от долните твърдения:  

a) Работниците, за които дадени задачи са нови, се нуждаят от 

повече време, за да придобият необходимите умения/да се адаптират 

към темпото на работа, докато……………………може да причини 

нараняване в горните крайници на тялото.   

b) Прекомерното излагане на …………………… може да засегне 

нервите, кръвоносните съдове, мускулите и ставите на дланта, китката 

и ръката.  

c) ……………………, особено в топлите сезони, увеличава 

телесната температура и увеличава потенето и сърдечната дейност  

d) Всеки, който работи с или в близост до тежкотоварни машини е 

изложен на риск заради високото ниво на……………………  
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e) …………………… може да причини моментално увреждане на 

мускули и сухожилия като разтягания, но може да причини и 

дълготрайни или хронични проблеми.  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте за физическите фактори, които трябва да се 

вземат предвид при работа на строителен обект, както и мерките за 

безопасност, които трябва да се предприемат. Можете да изброите най-

важните от тях и да обясните някои от симптомите на физическите 

увреждания.  

Допълнителни източници:  

Преглед на литературата относно рискови фактори за ергономиката в 

строителния сектор - https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0-

S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a379-

5e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c5

3 

 

  

https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0-S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a379-5e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c53
https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0-S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a379-5e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c53
https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0-S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a379-5e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c53
https://ac.els-cdn.com/S1877705811029511/1-s2.0-S1877705811029511-main.pdf?_tid=dc160c58-6802-44c5-a379-5e8a870c36ef&acdnat=1521210537_76dddd13186b6a51e527150410240c53
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11. Аварийни ситуации в строителството 

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху готовността за аварийни ситуации 

при работа на строителни обекти. Обяснен е процесът на планиране. 

Описани са няколко от най-важните въпроса при справяне с аварийни 

ситуации.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• как да изготвите добър авариен план;  

• какви са отговорностите на работодателите;  

• как и къде да съхранявате материали за първа помощ;  

• какво да включите в материалите за първа помощ.  

БЗР законодателството обикновено изисква строителят да създаде 

процедури за реагиране при аварийни ситуации за всеки строителен 

обект. Готовността за аварийни ситуации спомага за минимизиране на 

човешкото страдание и икономическите загуби, които може да са 

резултат от аварийни ситуации. Трябва да се разбере, че размерът и 

комплексността на строителните работи, както и достъпа до тях и 

тяхното местоположения, са свързани със степента на необходимо 

планиране на аварийни ситуации. Следователно е силно 

препоръчително член на персонала на обекта да сътрудничи при 

разработването на план за действие в аварийни ситуации.   

Планирането трябва да започне преди стартиране на работата на 

строителния обект. Добрият план за реагиране в аварийни ситуации 

трябва да е общ и малки промени да може лесно да се адаптира към 
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конкретни обекти и да се прилага. Разработването му трябва да вземе 

предвид следното:  

A) идентификация/оценка на опасностите;  

B) аварийни ресурси;  

C) комуникационни системи;  

D) администриране на плана; 

E) процедура за действие в аварийна ситуация;  

F) комуникация на процедурата;  

G) последваща оценка и процедура за пост-травматичен стрес. 

Между обаждането на телефон 911 и пристигането на 

парамедици и линейка от огромно значение за възстановяването на 

жертва на злополука на строителен обект може да има присъствието на 

обекта на обучени служители, оборудвани с аптечка с материали за 

първа помощ. Следните стъпки са основни и особено важни във всяка 

процедура за справяне с аварийни ситуации:  

• запазване на спокойствие и оценяване на ситуацията;  

• даване на нареждания и осигуряване на защита;  

• осигуряване на помощ и управление;  

• поддържане на контакт и насочване на аварийните служби. 

A. İşveren sorumlulukları  

Лице, което има валиден сертификат за преминато обучение по 

първа помощ, трябва да е на разположение, за да окаже помощ на 

наранените служители, ако няма лекар, клиника или болница в близост 

до работния обект. „Сериозни наранявания” са тези наранявания, за 

които има вероятност да доведат до трайно увреждане или смърт, ако 

не бъде осигурена помощ в рамките на няколко минути. Ако през 

време няма налични близки аварийни служби или обучен персонал, 
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работодателят трябва да има достатъчно обучени служители, които да 

са винаги на разположение на работния обект. 

Работодателят трябва да предостави система за комуникация за 

контакт с отговорниците за спешни случаи с подходящо транспортно 

оборудване и трябва да постави ясно видими аварийни телефонни 

номера на обекта на места, където услугата 911 не е налична.  

B. Материали за първа помощ 

Материалите за първа помощ трябва да са лесно достъпни, 

съхранявани във водоустойчив контейнер с индивидуално опаковани 

артикули. Аптечката на работните обекти трябва да се проверява всяка 

седмица, за да се гарантира, че продуктите, които са използвани или са 

с изтекъл срок на годност, са подменени. Често се случва най-добре 

обучените отговорници да носят и да са отговорни за попълване на 

наличностите на собствените си аптечки. Препоръчват се метални 

аптечки, когато вероятността от повреждане на самата аптечка е 

голяма.  

C. Отвъд минимума 

Силно препоръчително е програмите за оказване на първа помощ 

и аптечките за строителните обекти да надвишават минималните 

изисквания, особено когато има множество дейности в една локация, 

големи работни обекти или променящи се условия. В допълнение, за 

големи строителни обекти е препоръчително да се поддържат повече 

наличности от материали за първа помощ в шкаф в централна локация 

като контейнер на обекта.  

За да помогнат за осигуряване на правилната комбинация от 

обучение за първа помощ, налични материали и оборудване, 

работодателите трябва:  

 да използват приложимите стандарти по БЗР и предписания, 

посочени в съответното законодателство;  
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 да се консултират с местни експерти от пожарна/спасителни 

служби;  

 да се консултират с медицински специалисти в местни спешни 

отделения и клиники.  

Оценка на опасностите и рисковете на равни интервали спомага 

за идентифициране и обновяване на специфичните рискове на всеки 

работен обект и помагат на работодателите да определят кои 

„основателно очаквани” материали трябва да са налични при промяна 

на проект или условия на околната среда. Отвъд основната аптечка, 

често срещани примери за оборудване и материали за първа помощ на 

строителните обекти включват:  

 Комплекти срещу носени по кръвта патогени: 

Комплектите срещу носени по кръвта патогени трябва да има на 

разположение на служителите, за които се очаква да се изложени на 

риск от кръвозагуба в резултат от много типове злополуки или други 

потенциално заразни материали при оказване на първа помощ. Тези 

комплекти трябва да спазват изискванията за пренасяни по кръвен път 

патогени и да съдържат лични предпазни средства (ръкавици, 

престилки, маски за лице и очила), както и материали за еднократна 

употреба, които могат да използват по време на първата помощ и 

почистването.  

 Станции за промиване на очите и душ 

Когато очите или тялото на служител са изложени на корозивен 

материал или химикали, работодателят трябва да осигури подходящи 

съоръжения за накисване или изплакване на очите и тялото. 

Определени разпоредби може да определят дебита (например 0.4 gpm) 

и продължителността (напр. 15 минути) за преносими станции. 

Преносими бутилки за изплакване на очи могат да се използват само за 

бърза терапия на по-малко сериозни раздразнения на очите и кожата.  
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 Сърдечно-белодробната реанимация (CPR): 

ġantiyeler için CPR eğitimi önerilmektedir. Mikro koruyucular/filtre 

kotuyucular ve oksijenle birlikte  otomatik harici defibrilatörlü CPR kiti de 

hayat kurtarmakta çok önemli olabilmektedir.  

 Комплект за изгаряния:  

Универсалните общи комплекти, като комплекти за изгаряния 

при заваряване, включват ножици, медицински ръкавици и бинт с гел 

за извличане на топлината от изгарянията. Освен това може да има 

маски за лице с гел, сухи превръзки за защита на изгорената кожа от 

заразяване, противопожарни одеяла за потушаване на пламъците или 

дима, както и гелове и спрейове за облекчаване на болката от малки 

изгаряния и защита от инфекция.  

 Медикаменти: 

Осигуряването на продавани без лекарско предписание 

медикаменти за болни служители може да подобри и поддържа високо 

ниво на производителност, да повиши морала и представянето, както и 

да намали злополуки и отсъствия. Макар че работодателите могат да 

осигурят лекарствата в еднократни опаковки, които спазват 

съответните изисквания за етикиране, служителят, който ги изисква, 

поема пълен риск и отговорност за тяхната консумация.  
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Въпроси за самопроверкаı     

1. Необходимо ли е да има процедури за реакция при аварийни 

ситуации за всеки строителен обект?  

2. Необходимо ли е работниците да са информирани относно 

процедурата за аварийни ситуации?  

3. Задължителна ли е сърдечно-белодробната реанимация на 

строителните обекти?  

Упражнение  

Подредете стъпките в Процедура за аварийни ситуации на строителен 

обект в правилната последователност:  

a) Помощ и управление 

b) Поддържане на контакт и насока на аварийните служби  

c) Контрол и защита 

d) Запазване на спокойствие и оценяване на ситуацията 

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 
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Заключение   

В тази глава научихте как да бъдете подготвени за аварийна 

ситуация, която може да възникне на строителния обект. Можете да 

изброите най-важните инструменти и оборудване в спешни случаи. 

Разбирате процедурата за реакция в случай на авария.  

Допълнителни източници:  

Как да планирате аварийни ситуации и евакуации на работното място - 

https://www.osha.gov/Publications/osha3088.pdf 

 

  

https://www.osha.gov/Publications/osha3088.pdf
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12. Трудови злополуки 

Обща информация  

Настоящата глава разглежда трудови злополуки на строителни 

обекти. Описани са най-често срещаните злополуки и основни правила 

за тяхната превенция.  

Цели  

В тази глава ще научите: 

• кои са най-честите трудови злополуки на строителните обекти;  

• как да се минимизира появата им;  

В Европа строителният сектор е най-изложен на риск от 

злополуки. По света строителните работници са изложени на 3 пъти 

по-голям риск от фатална злополука и два пъти по-голям риск от 

наранявания в сравнение с работници в други професии. Цената от 

тези злополуки е огромна – за лицето, за работодателя и за обществото.  

Основните опасности включват работа на височини, изкопни 

работи и преместване на товари. Трябва да се даде приоритет на 

мерките, които елиминират или намаляват опасността при източника и 

осигуряват колективна защита. Личната защита, като предпазни 

средства, се използва, когато рискът не може да бъде допълнително 

намален по друг начин. Текущият мониторинг и редовните проверки са 

необходими в допълнение към цялостната оценка на риска.  

A. Работа на височини 

Паданията от високо са най-често срещаната причина за 

наранявания и смърт в строителния сектор. Причините включват: 
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работа на скеле и платформа без парапет или без правилно окачена 

сбруя; пропадане на покриви и стълби, които не се поддържат, поставя 

и подсигуряват правилно. Целият процес на строителство трябва да 

бъде планиран така, че да минимизира риска от падания. На етапа на 

проектиране трябва да се планира защита от падане. Рискът може да 

бъде намален чрез добавяне на специални парапети и накрая – ако риск 

все още съществува, осигуряване на обезопасителна сбруя. 

B. Kazı çukurlarında çalışma 

Преди стартиране на изкопни работи, вземете под внимание 

всички потенциални опасности – включително пропадане, падане на 

хора и предпазни средства в изкопа, подкопаване на съседни 

конструкции. След това вземете съответните предпазни мерки. 

Локализирайте и отбележете всички подземни услуги и вземете 

предпазни мерки за избягването им; осигурете доставка на подходящи 

материали за подсигуряване на изкопа, които да се съхраняват на 

обекта; гарантирайте, че има безопасен метод за поставяне и 

премахване на поддържащи материали. Решете дали ще е необходима 

работа с материали и подходящо оборудване. Уверете се, че 

оборудването е доставено на време и обектът е готов за него.   

Необходими са ежедневни проверки, за да се гарантира, че 

необходимите предпазни мерки остават в сила: има ли безопасен 

достъп до и от изкопа? Има ли бариери, които предотвратяват 

пропадането на хора? Материалите и отпадъците съхраняват ли се 

далеч от ръба на изкопа?  

C. Преместване на товари  

Планирайте минимизиране на движението на материали и 

безопасната работа с материали. Уверете се, че оборудването е 

приготвено и се използва от обучени и опитни работници. 

Оборудването трябва редовно да се инспектира, тества и проверява от 

компетентно лице. Координирайте дейностите на обекта – например, 
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не оставяйте тези, които се занимават с повдигането, да застрашават 

другите работници и обратно. Когато ръчното преместване не може да 

бъде избегнато, организирайте задачи за ограничаване на количеството 

и разстоянието на физическо местене. Обучавайте работниците да 

избягват рискове и да използват техники.  

Всички повдигания с преносими кранове трябва да се планират и 

извършват от компетентни лица. Шофьорът трябва да има видимост, а 

кранът трябва да е на нивото на земята и на безопасно разстояние от 

изкопи и електрически жици.  

D. Общо управление на обекта и безопасен достъп  

Общата организация и подреденост на обекта са важни. 

Например, гарантирайте, че: има безопасен достъп (пътища, 

пешеходни пътеки, стълби, скелета и др.) до и от всички работни 

места, който не е възпрепятстван от пречки; материалите се съхраняват 

по безопасен начин, изкопите са оградени и покрити и ясно маркирани; 

има подходяща организация за събиране и изхвърляне на отпадъчни 

материали; има подходящо осветление.  
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Въпроси за самопроверкаı    

1.  Преместването на товари спада ли към рисковете при работа?  

2. Трябва ли да се фокусирате и върху широко разпределение?  

Упражнениеlar  

Коя е най-честата причина за наранявания и смъртни случаи в 

строителния сектор?  

a) Излагане на вибрации  

b) Падане от височина 

c) Повтаряща се работа 

d) Пропадане в изкоп 

e) Падане на тежко натоварени кранове  

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте кои са най-често срещаните злополуки на 

строителните обекти. Можете да изброите най-важните от тях. 

Разбирате ролята на общата „организация на обекта” и безопасния 

достъп за предотвратяване на наранявания.  
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Допълнителни източници:  

Коя е най-често срещаната злополука в строителството? - - 

https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-the-most-common-

accident-in-construction/ 

Статистика за наранявания на строителните обекти 

https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-site-

injuries/florida-construction-site-injuries/ 

Управление на БЗР в строителството -

http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-oh-

guidance.pdf 

 

  

https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-the-most-common-accident-in-construction/
https://www.perecman.com/blog/2014/may/what-is-the-most-common-accident-in-construction/
https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-site-injuries/florida-construction-site-injuries/
https://www.tellrobert.com/personal-injury/construction-site-injuries/florida-construction-site-injuries/
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-oh-guidance.pdf
http://www.hse.gov.uk/aboutus/meetings/iacs/coniac/coniac-oh-guidance.pdf
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13. Професионални заболявания в строителния сектор 

и начини за превенция  

Обща информация  

Тази глава се фокусира върху професионалните заболявания в 

строителния сектор. Описани са най-често срещаните болести.  

Цели  

В тази глава ще научите:  

• какво представляват професионалните заболявания;  

• кои са най-често срещаните професионални заболявания за 

строителния сектор.  

Описаните по-долу професионални заболявания са свързани с 

петте основни категории в строителния сектор. Макар че в сравнение с 

други индустрии строителният сектор има сравнително ниски нива на 

стрес, той остава проблемна тема.  

A. СИНДРОМ ВИБРАЦИЯ РЪКА-РАМО 

Вибрация ръка-рамо (ВРР) е вибрация, която се предава от 

работните процеси на ръцете и раменете на работниците. Може да се 

причини от работа с ръчни електрически инструменти (като трошач), 

ръчно управлявано оборудване (като компактор) или от задържане на 

материали, обработвани от машини (като шлифовъчни машини).  

Редовното и често излагане на ВРР може да доведе до 

комбинация от неврологични, съдови и мускулно-скелетни симптоми 

(с общо наименование Синдром вибрация ръка-рамо – СВРР) и това се 

случва най-често когато контактът с вибриращ инструмент или 
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работен процес е обичайна част от професионалните задължения. 

Случайното излагане няма вероятност да доведе до заболяване. Важно 

е признаците и симптомите да се идентифициран на ранен етап, за да 

се предотвратят сериозни дългосрочни увреждания.  

Ефективната поддръжка може значително да промени нивата на 

вибрация. Хлавабите части на инструменти и уреди създават 

допълнителна вибрация. Тъпите, увредени или неефективни 

инструменти имат по-голяма вибрация, което също така означава, че 

задачите отнемат по-дълго време и увеличават нивата на излагане. 

Други начини за защита включват:  

• Мониторинг на излагането – няма законово изискване за 

постоянен мониторинг и записване на излагането на вибрация. Период 

на мониторинг може да спомогне за разбиране кога и за колко дълго 

работниците използват определени инструменти и да помогне за 

оценка на риска.  

• Наблюдение на здравословното състояние – необходимо е 

подходящо наблюдение на здравословното състояние, ако работниците 

са изложени над стойността за действия при излагане или се счита, че 

са изложени на риск поради някаква причина. Ако се констатира 

проблем, е необходимо да се прегледа ефективността на текущия 

контрол на вибрация и при необходимост да се направят подобрения; 

да се предприемат мерки за предотвратяване на по-нататъшни вреди за 

съответното лице.  

B. ЗАГУБА НА СЛУХ В РЕЗУЛТАТ ОТ ШУМ  

Шумът не е само дразнител; той може сериозно да увреди слуха 

на строителните работници. Някои хора страдат и от пищене в ушите 

(тинитус), което може да стане постоянно. След загуба на слуха няма 

как той да бъде възстановен, няма лек. Средствата за подобряване на 

слуха не могат напълно да компенсират загубата на естествения слух. 

Увреждането на слуха може да има огромен ефект върху качеството на 
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живот. То оказва влияние върху способността за комуникация, особено 

в ситуации, когато има фонов шум. Такъв фонов шум има в много 

работни и социални ситуации. Резултатът може да доведе до чувство 

на изолация. Може също така да се увеличи риска от злополука заради 

невъзможност за чуване на това, което се случва в заобикалящата ни 

среда.  

За да се предотвратят нежеланите ефекти върху слуха, трябва да 

се помисли, при възможност, за елиминиране или намаляване на 

нивото на шум на строителния обект чрез:  

• елиминиране на ненужни шумни задачи на етап проектиране;  

• използване на алтернативен процес, който не произвежда 

толкова шум (например разсекател вместо резачка);  

• натрошаване вместо пневматично пробиване;  

• използване на пробивно разстъргваща машина вместо 

пилотонабиване; 

• ограничаване на използването на превозни средства на обекта 

(алармите при движение на заден ход допринасят за нивото на шум на 

обекта);  

• изолиране на работниците от шумни задачи чрез затваряне на 

врати и кабини или използване на дистанционно контролирано 

оборудване;  

• изключване на оборудване, например автомобили, когато не е 

необходимо/не се използва.  

C. КОЖНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ 

Професионалните кожни заболявания могат да се дефинират като 

заболявания, при което излагането по време на работа на физически, 

химичен или биологичен агент или механична сила е причина за или е 

изиграло важна роля в развитието на заболяване. Причиненият от 
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работа дерматит (понякога наричан екзема) представлява 80% от 

случаите на професионални кожни заболявания и се причинява от 

контакт с опасни причинители.  

Контактният дерматит се причинява от неинфекциозен агент, 

физически или химически, които може да причини увреждане на 

клетките, ако е в контакт с кожата за достатъчно дълго време и в 

достатъчно висока концентрация. Фините частици цимент, често 

смесени с пясък или други частици за направата на мазилка или бетон, 

могат да наранят кожата и да предизвикат дразнене, което води до 

дерматит. При лечение контактният дерматит обикновено изчезва. Но 

ако излагането продължава за продължителен период от време, 

състоянието ще се влоши и тогава лицето ще е по-предразположено 

към алергичен дерматит. Алергичният дерматит (при предразположени 

индивиди) се причинява от начален контакт с дразнител на кожата 

(като епоксидни смоли и техните стягащи агенти, акрилни агенти, 

формалдехид и дърво), което провокира поредица от имунологични 

събития и води до чувствителност. Допълнителен контакт на кожата с 

този агент може да причини алергичен контактен дерматит.  

За служители, изложени на агент, който доказано причинява 

увреждане на кожата, трябва да се организира диагностициране на 

професионални заболявания на кожата. БЗР правилата изискват от 

работодателите да предоставят на служителите информация относно 

предпазните мерки, които трябва да се вземат, включително 

характерни симптоми и професионални кожни заболявания.  

D. ЗАБОЛЯВАНИЯ НА ДИХАТЕЛНИТЕ ПЪТИЩА 

Дихателните заболявания на строителните работници могат да 

включват пневмокониоза в резултат на излагане на силиций и асбест, 

астма и други алергични реакции (например в резултат на излагане на 

изоцианат или смола). Пушенето може да допринесе за увреждане на 

дихателните пътища и увеличава риска от тези заболявания.   
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 Професионална астма (ПА) 

ПА е сериозно професионално заболяване със сериозен ефект, 

както за засегнатите лица, така и за техните служители. За засегнатите 

лица продължителното излагане на причинителя обикновено води до 

влошаваща се астма и риск от сериозни (в редки случаи фатални) 

пристъпи на астма. Дори и ако излагането се преустанови, най-тежко 

засегнатите лица могат да имат хронична астма и увреждане. 

 Излагане на респирабилен кварцов прах (РКП)  

Професионалното излагане на РКП в строителството е в резултат 

на изнасяне на бетон, работи по събаряне, рязане на бетон или гранит, 

пробиване и трошене. Могат да са изложени и лица, намиращи се в 

близост до обекта.  

 Асбест 

Когато работниците са изложени на съдържание на асбест във 

въздуха над посочените в БЗР разпоредбите нива, тогава се прилагат 

разпоредбите и трябва да бъде назначен лекар за целите на 

наблюдаване на здравословното състояние.  

E. МУСКУЛНОСКЕЛЕТНИ НАРУШЕНИЯ  

Мускулноскелетните нарушения са проблеми, които засягат 

мускулите, сухожилията, нервите и други меки тъкани и стави и могат 

да причинят проблеми като болки в гърба, травми на ставите и 

повтарящи се травми от натоварване. Нараняванията могат да се 

причинят при дейности, свързани с движение на тялото, например 

повдигане на тежки предмети.  
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Въпроси за самопроверкаı    

1. Защо азбестът е толкова опасен за строителните работници?  

2. Как да се предотвратят нежеланите ефекти от шума върху слуха?  

3. Как повдигането на тежки товари може да окаже негативно влияние 

върху здравето на работниците 

Упражнение  

Кое от следните не е свързано със заболяване на дихателните пътища?  

a) Професионална астма 

b) Респирабилен кварцов прах 

c) Алергичен контактен дерматит 

d) Асбест 

 

Правилният отговор ще откриете на страница 90. 

Заключение   

В тази глава научихте най-често срещаните професионални 

заболявания сред строителните работници. Можете да изброите най-

важните сред тях. Разбирате значимостта на информираността при 

работа на строителни обекти за избягване на наранявания.  
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Допълнителни източници:  

Заболявания на дихателните пътища в строителния сектор - 

https://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CB%20page%2050.p

df 

Връзка между заболявания и работни задължения http://www.haz-

map.com/jobtasks.htm 

  

https://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CB%20page%2050.pdf
https://www.cpwr.com/sites/default/files/publications/CB%20page%2050.pdf
http://www.haz-map.com/jobtasks.htm
http://www.haz-map.com/jobtasks.htm
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16. Модул новини за строителен сектор 

Уважаеми служители от сектора, инструментите, материалите, 

методите и технологиите, използвани в строителния сектор, са обект на 

чести промени. Сайтовете, на които можете да следите развитието на 

строителния сектор в Европа са изброени по-долу. Като кликнете върху 

посочените линкове, можете да проследите както развитието на 

сектора, така и да се запознаете с трудовите злополуки и най-

актуалните предприети мерки и да опресните знанията си. 

Международна комисия по трудова медицина 

http://www.icohweb.org/site/news.asp 

Здравословни и безопасни условия на труд Онлайн 

www.ohsonline.com 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092

&furtherNews=yes 

http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=148 

https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles 

Здравословни работни места - Европейската агенция за 

безопасност и здраве при работа 

https://healthy-workplaces.eu/en/news 

Европейска мрежа за образование и обучение в областта на 

безопасността и здравето при работа 

http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/_lkm-9/i.html 

Европейската мрежа за насърчаване на здравето на работното 

място (ENWHP) 

http://www.enwhp.org/news-events.html 

Орган за здраве и безопасност – Ирландия 

http://www.icohweb.org/site/news.asp
http://www.ohsonline.com/
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092&furtherNews=yes
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=89&langId=en&newsId=2092&furtherNews=yes
https://www.eurofound.europa.eu/news/news-articles
https://healthy-workplaces.eu/en/news
http://www.enetosh.net/webcom/show_article.php/_c-29/_lkm-9/i.html
http://www.enwhp.org/news-events.html
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http://www.hsa.ie/eng/News_Events_Media/News/ 

: /thehsa 

RSS: https://goo.gl/uzwHqy 

Изпълнителната агенция по здравеопазване и безопасност на 

Обединеното кралство 

http://www.hse.gov.uk/news/index.htm 

 : /H_S_E  

МОТ Енциклопедия за здравословни и безопасни условия на труд 

http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews  

Международна организация на труда 

http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm  

Европейска агенция за безопасност и здраве при работа 

Новини::https://osha.europa.eu/en/oshnews 

Събития:https://osha.europa.eu/en/oshevents 

 : /eu_osha 

http://www.euro.who.int/en 

http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-

health/occupational-health 

 

 
 

http://www.hsa.ie/eng/News_Events_Media/News/
http://www.twitter.com/thehsa
https://goo.gl/uzwHqy
http://www.hse.gov.uk/news/index.htm
http://www.twitter.com/H_S_E
http://www.iloencyclopaedia.org/ohsnews
http://www.ilo.org/safework/whatsnew/lang--en/index.htm
https://osha.europa.eu/en/oshnews
https://osha.europa.eu/en/oshevents
http://www.twitter.com/eu_osha
http://www.euro.who.int/en
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health
http://www.euro.who.int/en/health-topics/environment-and-health/occupational-health
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17. Световен модул за строителен сектор 

Уважаеми обучаеми, има много образователни игри в строителния 

сектор, свързани с безопасността и здравето при работа по света и в 

Турция, някои от които са изброени по-долу. Играейки тези игри, 

можете да обогатите знанията и уменията си в областта на 

безопасността и здравето при работа.  

https://www.osha.gov/hazfinder/index.html     

Когато кликнете върху горния линк, може да влезете в сайта на 

Департамента по труда на САЩ. На този сайт имате достъп до много 

източници относно безопасност и сигурност при работа, една от които е 

играта „Образователно приложение за определяне на опасности”. Може 

да играете на английски на сайта или да свалите играта на компютъра 

си. Когато кликнете, за да отворите играта, първо ви се визуализира 

екрана, посочен на на фигура 1. След като направите своя избор, 

натиснете бутона „Играй”. 

 

Фигура 1: Вход в Образователно приложение за определяне на 

опасности 

https://www.osha.gov/hazfinder/index.html
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Имате 4 различни сценария  в играта и трябва да изберете един от 

тях. Те са: „Обучение за визуален БЗР одит“, „Производство“, 

„Строителство“ и „аварийни услуги“. Когато изберете дадена работна 

зона, ще се визуализират оборудването и материалите, свързани с 

работата, както и опасностите, които дебнат служителите.  

 

Фигура 2: Образователно приложение за определяне на опасности 

при строителни работи 

От вас ще се очаква да определите опасностите и да предприемете 

необходимите мерки в играта. Тъй като правилата се променят във 

всеки сценарий, е полезно да ги прочетете внимателно и да определите 

всички опасности. Може също така да одобрявате някои сценарии като 

работодател или служител.  

Кликнете, за да използвате Образователно приложение за 

определяне на опасности  

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-

games/ 

Сайтът, към който е даден линк по-горе, съдържа много образователни 

материали във връзка с безопасността и здравето при работа. Сред тях 

има игри и забавни тестове, които можете да правите онлайн. Когато 

влезете в играта на име „ИГРАЙ БЕЗОПАСНО”, ще трябва да изберете 

един от четири възможни входа: 1. Опасности от подхлъзване и 

спъване; 2. Ергономия; 3. Опасност от падане; 4. Настилки 

http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/
http://safemt.com/safety-education/safety-games/interactive-safety-games/
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Фигура 3: Екран на играта „Играй безопасно” 

Например, ако изберете 3. Опасност от падане, на екрана ще се 

появи опасна ситуация. От вас се очаква за даденото време да 

определите реалните опасности.  

 

 

Фигура 4: Екран на играта „Падане и опасности при строителство”  
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 http://www.pegneon.com/custom-games/ 

На този сайт има две групи игри, персонализирани институционни 

игри и сериозни институционни игри. В сериозните институционни 

игри ви се казва какво да правите при пожар, т.е. играчът е 

предупреден, докато при персонализираните институционни игри се 

посочват опасностите, възникващи в работната среда. Езикът на игрите 

е английски.  

 

Фигура 5: Екран за вход в игри Pegneon  

http://www.play-it-safe.co.uk/games 

На посоченият сайт по-горе са налични 8 игри за безопасност и 

сигурност при работа. Може да влезете в която предпочетете и да 

развиете знанията си в тази област; езикът на игрите е английски.  

 

Фигура 6: Екран за вход в игрите Play Ġt Safe 

http://www.pegneon.com/custom-games/
http://www.play-it-safe.co.uk/games
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Също така може да гледате видео за играта Пожарогасителна 

дейност, като кликнете върху видеото.  

https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-

games-download 

 На този сайт има 10 езикови игри, свързани с безопасността и здравето 

при работа на английски език. Трябва да сте регистрирани в сайта, за да 

можете да свалите игрите. 

Фигура 7: Екран за вход в езиковите игри 

http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani   

Можете да играете безплатно една от игрите за БЗР на този сайт. Когато 

искате да играете „Експерт по трудова безопасност”, виждате работна среда 

на опасна ситуация и от вас се очаква да избягате от тази опасност с 

минимални загуби.  

https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
https://www.convergencetraining.com/blog/10-osha-based-word-games-download
http://www.oyungaleri.com/is-guvenligi-uzmani
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Фигура 8: Игра „Експерт по трудова безопасност”  

https://safety.blr.com/fun-games/ 

На посочения по-горе сайт може да откриете много карикатури, 

пъзели и забавни материали. Само трябва да имате регистрация на 

сайта и да натиснете бутона „GO”, за да изберете желаните от вас 

продукти.  

 

Фигура 9: Екран за вход в Safety Fun Games 

http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm# 

https://safety.blr.com/fun-games/
http://clewett.net.au/whs/study_mate/OHSfun.htm


Обучителен Модул За Здравословни И Безопасни Условия На Труд В 

Строителния Сектор  

 
        

Sayfa | 101  

 

 

Когато влезете в сайта, виждате съобщение на екрана: 

„Кликнете, за да играете следните игри, свързани с безопасност и 

здраве при работа”. На този сайт има 8 игри в областта на БЗР. Трябва 

обаче да имате активен Адоб Флаш Плеър (Adobe flash player), за да ги 

играете. Езикът на игрите е английски. Игрите на сайта са следните:  

 

Фигура 10: Екран за вход във Карти за факти 

 

Карти за ситуации + (Карти за факти плюс): Разликата между 

тази игра и предходната е, че може да избирате заглавието на темата. 

Останалите правила на играта са същите.  

 

Флаш карти: Разликата между тази игра и останалите  

игри с карти е, че отговорът на вашия въпрос е от задната страна на 

картата. Ако желаете, може да обърнете картата с бутона „обърни 

карта”. 
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Фигура 11: Екран за вход в Карти за ситуации + (Карти за факти плюс) 

 

Флаш карти: Разликата между тази игра и останалите  

игри с карти е, че отговорът на вашия въпрос е от задната страна на 

картата. Ако желаете, може да обърнете картата с бутона „обърни 

карта”. 

 

Фигура 12: Екран за вход в играта Флаш карти 
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Избери буква: В тази игра броят на думите и буквите от въпроса е 

посочен чрез линиите. Ако играчът не знае отговора на въпроса, той 

взема букви от азбуката, докато намери отговора. Може да покаже 

отговора от бутона „покажи отговор”. 

 

 

Фигура 13: Екран за вход в играта Избери буква 

 

Попълни празното място: В тази игра трябва да напишете 

отговора на въпроса на екрана на мястото, оставено в средата. Ако 

отговорът е грешен, ще се отвори нов раздел, който показва колко думи 

и букви съдържа отговорът.  Може да проверите доколко сте познали 

отговора. В допълнение, може да получавате подсказки от бутоните на 

екрана или да видите отговора. 
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Фигура 14: Екран за вход в играта Попълни празното място 

 

Свързване: В тази игра въпросът е зададен в голямото поле, като 

трябва да изберете една от 9-те опции. Ако отговорът ви е верен, ще се 

появи зелен знак „ОК” на екрана и може да преминете към друг въпрос.  

 

Фигура 15: Екран за вход в играта Свързване 
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Кръстословица:  

В тази игра има празни полета хоризонтално и вертикално. Всяка 

група от полета отговаря на един от въпросите, зададени в дъното на 

екрана. Когато играете тази игра, трябва да изберете коя дума ще 

напишете първо, а след това да сметнете дали вашият отговор има 

същия брой букви. Може да видите броя на буквите на екрана.  

 

 

Фигура 16: Екран за вход в играта Кръстословица 

 

Речник: Речникът включва обяснения на термините, свързани с 

безопасност и здраве при работа. Той има образователна цел. 

Кликвайки върху един от екраните, виждате термина, който започва с 

тази буква, както и обяснението, за да можете да опресните знанията 

си. Ако желаете, може да научите повече, като напишете думите, които 

ви интересуват, в търсачката на екрана.  
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Фигура 17: Екран за вход в речника 

 

http://www.atksolutions.com/games/playwordsearch.php?id=3358&

username=beetlebugz&gridsize=14x14&large=600x450 

Когато кликнете върху горния линк, се отваря игра за безопасност и 

здраве при работа. Има списък с думи в полето в дясната страна на 

екрана, докато в голямото поле отляво има скрити много думи. Когато 

играчът види думата, която търси, той трябва да задържи мишката, за 

да я отбележи. Езикът на играта е английски.  
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Фигура 18: Екран за вход в играта „Открий думата” 

http://www.bordereta.com/Quizes/Beta-Health&Safety_General.htm 

Когато влезете в този сайт, има 20 въпроса за самопроверка по 

темата безопасност и здраве при работа. Имате 8 минути да отговорите 

на въпросите. Обратната връзка за верни и неверни отговори ще ви 

помогне да подобрите знанията си.  

 

Фигура 19: Екран за самопроверка 
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18. Обяснителен речник на термините за риск 

Авариен Изход : Определен изход от сграда или превозно средство, 

който да се използва при спешни случаи.   

Безопасност На Работното Място : Поддържане на работната среда 

без реални или потенциални опасности, които могат да доведат до 

нараняване на служителите.  

Възстановяване: Процесът на подобряване след болест или 

нараняване.  

Ергономични Принципи: Концепция, при която работата се 

организира и определя, а инструментите и работното оборудване се 

проектират и използват по начин, който отговаря на физическите и 

умствени характеристики и капацитет на работника.  

Животозастрашаващ: Който може да причини смърт; потенциално 

фатален.  

Заболяване : Нарушение в структурата или функцията на човек, което 

не е пряк резултат от физическо нараняване, а от неблагоприятни 

фактори на околната среда. 

Заплаха : Причина или вероятна причина за нараняване; възможност да 

се случи нещо нежелано или неприятно.  

Инспекция: Внимателна проверка на нещо или някой с цел откриване 

на информация, напр. правилното прилагане на мерки за безопасност и 

здраве на строителен обект.  

Контроли: Мерки, предназначени за елиминиране или намаляване на 

излагането на опасност.  

Координатор По Безопасността: Лице, определено да координира 

процедурите по безопасност и здраве за конкретно работно звено/отдел, 

който е в центъра на получаване и разпространяване на информация за 

безопасност и здраве.  
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Маршрут За Евакуация : Планиран път за бягство в опасна ситуация.  

Място За Спасителни Дейности: Място, предназначено да помогне на 

някой или нещо да излезе от опасна или неприятна ситуация.  

Нараняване: Физическа вреда или щета на тялото, причинена от 

злополука или атака.  

Опасен Материал : Всяко вещество, което може да има негативно 

влияние върху здравето и/или безопасността на хората или средата.  

Опасност: Физическо или психологическо състояние, обект или агент, 

които могат да причинят вреда на работник и/или щети на имуществото 

и средата.  

Потенциален източник на вреди и негативни влияния върху здравето на 

лице или лица. Термините „риск” и „опасност” често се използват като 

взаимнозаменяеми, но имат различна значимост 

Превантивна Мярка: Стратегия за предотвратяване на нежелан изход.  

Превенция: Предотвратяването на нещо, преди да се е случило 

(проверете и дефиницията на „превантивна мярка” в този речник).  

Препятствие: Нещо, което възпрепятства преминаване или напредък.  

Програма За Безопасност И Здраве : Системна комбинация от 

дейности, процедури и съоръжения за осигуряване и поддържане на 

безопасно и здравословно работно място.  

Първа Помощ : Спешна грижа или лечение на болен или наранен 

човек преди редовната медицинска помощ.  

Риск : Вероятността дадено лице да бъде наранено или да изпита 

негативен ефект върху здравето си, ако бъде изложено на опасност. 

Термините „риск” и „опасност” често се използват като 

взаимнозаменяеми, но имат различна значимост (в речника има и 

дефиниция на „опасност”).   

Нещастен Случай : Смърт по случайност.  
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Спешна Ситуация : Ситуация, която носи пряк риск за здравето 

живота и др. и изисква спешна намеса за предотвратяване на влошаване 

на самата ситуация.  

Строителен Обект :Територия, на която ще бъде разположена сграда и 

др.  

Техника На Обработване: Поредица от действия за постигане на 

определена цел, например създаване на безопасна и лишена от рискове 

работна среда.  

Токсичен: Канцерогенен, отровен или по друг начин пряко опасен за 

живота във всякаква форма.  

Точка На Закрепване : Точка, на която нещо може да бъде безопасно 

закрепено.  

Травма: Силен шок, силно стресиращо преживяване; физическо 

нараняване 

Трудова Злополука: Злополука, свързана с работата.  

Умора : Умора в резултат на умствено или физическо натоварване или 

болест.  

Хроничен Ефект: Промяна в тялото, която протича в рамките на 

сравнително дълъг период (седмици, месеци, години) след повторно 

прекомерно излагане на дадено вещество.  

.  
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OccuSafeInCMIS –  Описание на 

проекта 
Партньори по проекта 

"OccuSafeInCMIS - Сигурност на труда и контрол на 

риска в секторите на строителството и 

металообработването" е стратегическо партньорство 

"Еразъм +", включващо пет организации от различен тип: 

OSTIM MESLEKI VE TEKNIK ANADOLU LISESI 

(Турция), ЕВРОПЕЙСКИ ЦЕНТЪР ЗА КАЧЕСТВО OOD 

(CIAPE - CENTRO ITALIANO PER L'APPRENDIMENTO 

PERMANENTE (Италия), ТЕХНИЧЕСКИ УНИВЕРСИТЕТ 

КОСИЦ (Словакия). 

Проектът има за цел да допринесе както за 

професионалните гимназисти, така и за работодателите и 

работодателите в секторите на строителството и 

металообработването по отношение на развитието на 

техните основни и трансверсни умения чрез използване на 

иновативни ИКТ методи, както и повишаване на 

информираността. пазарът на труда се състои в 

здравословни и безопасни условия на труд. Според данни 

на Международната организация на труда (МОТ), в 2,8 

милиарда работна сила, 340 милиона трудови злополуки се 

случват и 2 милиона души са мъртви поради тези 

инциденти по цял свят (МОТ, 2013 г.). Освен разходите за 

служител и работодател трудовите злополуки имат и 

разходи за националната икономика. Поради тази причина 

е от съществено значение да се действа в съответствие с 

мотото "Предотвратяването е по-евтино и по-

хуманистично от плащането". 

Благодарение на проекта "Професионална 

безопасност и контрол на риска в секторите на 

строителството и металообработването" ще бъде намалена 

загубата на работна сила и производство. Целта на проекта 

е да допринесе за професионалното образование с аспект 

на здравето и безопасността на труда. Значението на 

здравето и безопасността на работното място нараства 

както в Европа, така и в Турция. По отношение на 

осведомеността обаче институциите за професионално 

образование не са на желаното ниво в Турция. Проектът 

"Безопасност на работното място и контрол на риска в 

строителството и металообработващата промишленост" 

има за цел да повиши осведомеността за здравето и 

безопасността на работното място сред учениците от 

професионалните училища, служителите и работодателите 

и да увеличи капацитета за прилагане на достиженията на 

правото на ЕС в Турция. 

 

 

 

 

 

 

OSTİM MESLEKİ VE 

TEKNİK ANADOLU 

LİSESİ, KOORDİNATÖR 

Adres: OSTĠM MESLEKĠ VE 
TEKNĠK ANADOLU 

LĠSESĠ, ĠLK YERLEġĠM 

MAHALLESĠ, 1901. CADDE, 
No:2 YENĠMAHALLE, 

ANKARA, TÜRKİYE 

Website: 
http://ostimmtal.meb.k12.tr/  

 

 

 

 

EUROPEAN CENTER FOR 

QUALITY LTD. 

Adres: RACHO PETKOV 

KAZANDZHIATA ULICA 8, 

ADORA BUSINESS 
CENTER, 1166, SOFYA, 

BULGARİSTAN 

Website: 

 http://www.ecq-bg.com  

 

 

 

CIAPE – CENTRO 

ITALIANO PER 

L'APPRENDIMENTO 

PERMANENTE 

Adres: VIA BADIA DI CAVA 

104, 00142, ROMA, ITALYA 

Website: 

 http://www.ciape.it  

 

 

 

TECHNICKA 

UNIVERZITA V 

KOSICIACH 

Adres: LETNA 9, 042 00, 

KOSICE, KOŠICKÝ KRAJ, 

SLOVAKYA 

Website: 

 http://www.tuke.sk  

 

http://www.ohasineurope.com/ 
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