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І. Анализ за дейността на КУТ И ГУТ в добива на енергийни сурови-

ни, на метални руди, добива на нерудни минерални суровини и скално-

облицовъчни и строителни материали 
 

Във всички предприятия от добивната индустрия съгласно ЗЗБУТ и 

ОКТД са изградени комитети и групи за условия на труд. 

 Мандатът на представителите на работещите е 4-годишен, като предс-

рочното му прекратяване може да се поиска най-малко от една трета от общия 

брой на работещите в предприятието и се приема с мнозинство повече от една 

втора от присъстващите на общото събрание. 

 Във всяко предприятие има приети и утвърдени от изпълнителните ди-

ректори планове за: 

 1. Годишен план за работа на КУТ и ГУТ през 2001 г., както и за  

2012 год.; 

2. Програма за работата на КУТ и ГУТ през 2011 г., както и за 2012 г.; 

3. Програма за първоначално обучение на членовете на КУТ и ГУТ; 

4. Програма за ежегодно обучение на КУТ и ГУТ; 

5. Тест за проверка на знанията на членовете на КУТ и ГУТ; 

6. Изготвени Протоколи от тримесечните обсъждания на дейността по 

БЗУТ за 2011 г. и първото тримесечие на 2012 г. 

Програмите са изготвени и обученията са проведени от лицензирани 

фирми, като служба по трудова медицина"Андромеда" и фирма "Мидикъл-

консулт" ООД - служба по трудова медицина. 

 Представителите в комитетите и групите по условия на труд се обучават 

задължително по програми, ред и изисквания, определени с наредба на министъ-

ра на труда и социалната политика и министъра на здравеопазването. 

 

П Р О Г Р А М А за ежегодно обучение на членовете на Комитета по ус-

ловия на труд 

 

1. Държавна политика и организация на дейността за  осигуряване на здравос-

ловни и безопасни условия на труд в национален мащаб: 

● обхват на декларираната държавна политика; 

● законодателство в областта на безопасността и  здравето при работа; 

● обвързване на осигурителната система със състоянието и степента на 

реализиране на професионалните рискове; 

● контролна система - обхват, функции, принципи и подходи при 

осъществяване. 
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2. Фирмена политика и организация на дейността за осигуряване на -3- 

безопасност и здраве при работа в предприятието: 

● какво представлява фирмената политика и как ктрябва да бъде 

осъществявана; 

● съвременни направления и изисквания към организацията на 

работата за осигуряване на безопасност и здраве при работа; 

● форми за регламентиране на организацията на работа; 

● обслужване на работещите от служба по трудова медицина. 

  

3. Права и задължения на участниците в трудовия процес: 

● на работодателите; 

● на длъжностни лица и специалисти с ръководни функции; 

● на работниците и служителите. 

  

4. Изграждане на система за обучение и инструктаж на работниците и 

служителите. 

  

5. Елементи на условията на труд, присъщи на работните места и при 

трудовия процес: 

● въздействие върху здравето на човека; 

● средства за защита; 

● форми за контрол и за решаване на проблемите. 

  

6. Оценка на професионалните рискове: 

● използвана терминология; 

● изисквания и ред за оценката на риска; 

● принципи и методи за оценка на риска; 

● направления за ограничаване и отстраняване на риска. 

  

7. Трудов травматизъм: 

● фирми и начини за разследване на трудовия травматизъм; 

● дърво на причините и целите; 

● деклариране на травматизма; 

● участие наработниците и техните представители в процеса на 

разследване на причините за травматизма; 

  

8. Социално партньорство в областта на безопасността и здравето при 

работа: 

 национален съвет по условия на труд, браншови и регионални  
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съвети; 



 

 

 комитети и групи по условия на труд в предприятията - състав,  

функции, задачи, права, задължения; 

  

9. Организация на контролната дейност в предприятията. 

  

10. Специална закрила на определени работници и служители. 

Функциите на КУТ и ГУТ в добивната индустрия са, както следва: 

  

1. Обсъждат всяко тримесечие цялостната дейност по опазване  на здра-

вето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат мерки за по-

добряването й; 

  

2. Обсъждат резултатите от оценката на професионалния риск и анализи-

те на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните служ-

би по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на здравето 

и безопасността на работещите; 

  

3. Обсъждат планираните промени в технологията, организацията на тру-

да и работните места и по отношение на последствията от избора на оборудване-

то, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на 

здравето и осигуряване на безопасността на работещите; 

  

4. Извършват проверки по спазване на изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд; 

  

5. Следят състоянието на трудовия травматизъм и професионалната забо-

леваемост; 

  

6. Участват в разработването на програми за информиране и обучение на 

работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд. 

 Председател на комитета по условия на труд е работодателя или негов  

представител, а заместник-председателят е представител на работещите 

по безопасност и здраве при работа. 

 В работата на комитета участват представители на контролните органи, 

на службата по трудова медицина и външни експерти. 

 В дружествата, предприятията и организациите с голям числен състав, 

сложна структура и териториална разпокъсаност могат да се изграждат освен 

комитети на равнище предприятие и комитети към съответните структурни зве-

на. 
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В търговските дружества и в другите предприятия и организации с персо-

нал от 5 до 50 работещи включително, както и в отделните структурни звена на 

дружествата, предприятията и организациите по чл. 27, ал. 1 се изграждат групи 

по условия на труд. 

 Групата по условия на труд се състои от работодателя или ръководителя 

на съответното структурно звено и от един представител на работещите по безо-

пасност и здраве при работа. 

 

Представителите на работещите в комитетите и групите по  

условия на труд в добивната индустрия съгласно ОКТД за бранша имат 

право: 

 

1. На достъп до наличната информация относно условията на труд, анализите 

на трудовия травматизъм и професионалната заболеваемост, констатациите и 

предписанията на контролните органи; 

 

2. Да изискват от работодателя да предприема необходимите мерки и да правят 

предложения за отстраняване на опасностите или за временно ограничаване 

на риска за здравето и безопасността; 

 

3. Да участват в проверките, извършвани от контролните органи; 

 

4. Да се обръщат към контролните органи, ако преценят, че взетите от 

работодателя мерки не са достатъчни да гарантират здравето и безопасността 

на работещите. 

Работодателят осигурява на представителите на работещите по безопасност и 

здраве при работа необходимите условия, средства и време за изпълнение на 

техните права и функции, както и съответното обучение и квалификация, което 

се провежда в рамките на работното време, без това да се отразява на размера на 

трудовото им възнаграждение. 

Представителите на работещите в комитетите и групите по условия на 

труд не могат да бъдат поставяни в неблагоприятно положение от работодателя 

за действията им за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Комитетите и групите по условия на труд работят в тясна връзка със специали-

зираните служби и отдели на предприятието, които имат отношение към създа-

ването и осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. 

 Когато един обект, работна площадка или работно място се извършват 

работи и дейности от няколко предприятия или организации, се изгражда общ 

комитет /група/ по здравословни и безопасни условия на труд, както е в „Асарел- 

Медет” АД, „Елаците мед” АД, „Мини Марица-Изток”, "Челопеч Майнинг"  

ЕАД, "Мина Черно море-Бургас" и др. 
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Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасноста си, както  

и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата 

дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от работодателя  

инструкции. 

 Работещите в минния бранш в съответствие със своята квалификация 

и дадените им инструкции са длъжни: 

 

1. Да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните 

вещества и материали, транспортните средства и другото работно 

оборудване; 

 

2. Да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално 

работно облекло и след употреба да ги връщат на съответното място за 

съхранение; 

3. Да използват правилно и по предназначение и да не отстраняват, прекъсват, 

изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и 

предпазните устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, 

инструментите, предприятието или сградата; 

 

4. Да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за 

всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява 

непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в 

средствата за колективна защита; 

 

5. Да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на 

представителите на работещите по безопасност и здраве при  работа при 

изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на труд и на предписанията, дадени от контролните органи. 

 

6. Всеки работещ, който временно отстрани средство за защита или 

сигнализация  при извършване на ремонт, монтаж, профилактика и други, е 

длъжен да го възстанови незабавно или да предприеме други защитни мерки 

със същата ефективност. 

 Трябва да отбележим: 

● Непрекъснато се увеличава броят на предприятията, които инвестират в 

минна техника и безопасни технологии и работно оборудване, следствие на 

което са удостоени с сертификат за управление на ЗЗБУТ. Такива сертификати 

за управление са удостоени "Асарел-Медет"АД, "Елаците мед" АД, "Челопеч 

Майнинг", "Мини Марица-Изток"; 

● Натрупан е значителен опит в изготвяне на оценки на риска и това се 
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● отразява на по-доброто им качество; разширява се делът на 

предприятията, които са реализирали програми за отстраняване и минимизиране 

на производствения риск; 

● В голям брой са разработени и утвърдени вътрешни нормативни актове –  

● Правилници за вътрешен трудов ред, правила, инструкции, ръководства, 

наръчници по здравословни и безопасни условия натруд - джобен формат за 

всеки работник. 

Така например в "Мини Марица-Изток" ЕАД е внедрена и се поддържа 

интегрирана система за управление на качеството, околната среда и здравослов-

ните и безопасни  условия на труд.  

 Ръководствата на голям брой предприятия от добивния бранш са пряко 

ангажирани и придават огромно значение за осигуряването и ефективното  

управление на здравословните и безопасни условия на труд. 

● Значително е разширен кръгът на предприятията осигурили обслужване  

на своите работници по трудова медицина. 

 Федерацията на независимите синдикати на миньорите - КНСБ редовно в 

рамките на всяка календарна година най-малко по два пъти е разгледала в Бран-

шовия съвет анализи за работата на КУТ и ГУТ на всички минни предприятия. 

Освен това сме искали с наръчни писма от ГИТ дасе правят тематични проверки 

в най-рисковите предприятия. 

 Така например по наши сигнали и искане, ГИТ направи цялостна провер-

ка в "Горубсо-Мадан" АД и беше запечатано за 45 дни поради нарушения на 

ЗЗБУТ за работниците. Необходимо е така също да подчертаем, че ежегодно сме 

разглеждали в Браншовия съвет за тристранно сътрудничество резултатите от 

извършените проверки за периодичния контрол в миннодобивната промишле-

ност в това число и работата на комитетите и групите по условия на труд. 

 От редовно провежданите проверки от ГИТ и Регионалните инспектори и 

правените анализи за работата на КУТ и ГУТ, разглеждани и обсъждани със со-

циалните партньори в Браншовите съвети могат да се направят следните изводи: 

 Всички комитети и групи по условия на труд в предприятията и звената 

на фирмите на първото си годишно заседание приемат план за своята работа 

през годината. 

 КУТ обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на здра-

вето и осигуряване на безопасността на работещите и предлагат мерки за подоб-

ряването и. 

 КУТ обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анали-

зите на здравното състояние на СТМ. 

 КУТ обсъжда планираните промени в технологията, организацията на  
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труда и работните места по отношение на последствията от избора на оборудва-

нето, условията на труд и работната среда и предлагат решения за опазване на 

здравето и осигуряване безопасността на работещите. 

 Представителите на КУТ извършват проверки по спазване на изисквания-

та за здравословни и безопасни условия на труд. 

Представител на КУТ участват в разследването на трудовите злополуки. 

КУТ следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната за-

боляваемост. 

 КУТ задължително взема участие при обсъждане на следните въпро-

си: 

● определяне на работещите, които имат право на безплатна храна; 

● при определянето на работещите, които имат право на допълнителен 

годишен отпуск; 

● при определянето на работещите, които имат право на намалено работно 

време; 

● при определяне на работещите, които подлежат на задължително 

застраховане за риск "трудова злополука"; 

● допълване на списъка на осигуряваните лица със средства за колективна 

защита, ЛПС и специално работно облекло. 

Същото време обаче се допускат и много нарушения, които многократно се пов-

тарят: 

● в разделите по безопасност и здраве, към годишните работни проекти в 

някои фирми несе включват предложенията на КУТ и ГУТ мерки и срокове за 

намаляване и ефективен контрол на риска; 

● оценката на риска се прави формално  и от непрофесионалисти, поради 

което програмите за отстраняването на риска са неефективни; 

● работниците не са достатъчно обучени за възможните аварийни ситуации 

особено в малките фирми; 

● ниското заплащане и голямото текучество на изпълнителски и ръководен 

персонал и длъжностни лица, води до формално отношение към промените по 

здравословни и безопасни условия на труд; 

● в някои фирми особено в малките , работодателите трябва да проявяват 

по-голяма отговорност към задълженията си за инвестиране за по-ефективно 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Независимо от изпълнение на основните направления от политиките за безо-

пасност и здраве при работа пред КУТ и ГУТ стоят и редица предизвикателст-

ва: 

● новите предизвикателства за защита на работещите, породени от 

икономическите и социалните промени; 

● големият брой малки и средни предприятия, в които знанията за  
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● безопасността и здравето при работа са недостатъчни или често липсват; 

рисковете не са еднакво изразени в големите и в малките предприятия; 

● тенденцията към увеличаване на работното време и интензивността на 

труда, което води до увеличаване на стреса на работното място; 

● една голяма част от производството в редица дейности от миннодобива се 

реализира с остарели машини и оборудване, които не само нямат конкурентна 

● производителност, но и генерират вредности и опасности за работещите; 

● неефективните системи за мониторинг и оценка на риска; 

● неадекватно професионално-квалификационно равнище на работната 

сила; 

● недостатъчно професионално обучение на заетите лица в КУТ и ГУТ с 

оглед осигуряване на безопасност и здраве при работа; 

● не могат да бъдат пренебрегвани и предизвикателствата, които поставят 

демографските промени, застаряване на работниците в добивната индустрия, 

социалното осигуряване, покачване възрастта за пенсиониране, демотиваця на 

младите хора да работят в минния бранш и др. 

 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАПРАВЕНИТЕ КОНСТАТАЦИИ 

1. Редовно да се обсъждат в БСТС по условия на труд анализа за работата 

на КУТ и ГУТ. 

2. БМГК и БСТС по условия на труд да организират обучения с работода-

телите и работниците - членове на КУТ и ГУТ по специфичната безопасна рабо-

та в съответните фирми. 

  

3. Синдикатите за активизират дейността на членовете си в Комитетите 

по условия нат руд за увеличаване на приноса им свързан с решаването на  

проблемите по здраве и безопасност при работа. 

 4. Редовно да се информира целия личен състав на фирмата от извърше-

ните проверки от КУТ и ГУТ. 

В заключение следва да се отбележи, че постигането на целите, заложени 

в Европейската стратегия за безопасност и здраве при работа за намаляване на 

трудовия травматизъм до 2012 г. с 25 % и подобряване на условията на труд би-

ха могли да се осъществяват само чрез обединяване усилията  на работодатели-

те, длъжностните лица, представителите на работниците в КУТ/ГУТ, органите за 

здраве и безопасност при работа и всички работещи в миннодобивната промиш-

леност за реализиране на съвместни дейности по осигуряване на добро ниво на 

превенция. За намаляване на риска от трудови злополуки е наложително в този 

сектор на българската икономика внедряването на нови високопроизводителни 

технологии и по-безопасна добивна техника. 
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ІІ. Колективно трудово договаряне по въпросите на безопасност и 

здраве при работа в предприятията от добива на енергийни суровини, доби-

ва на метални руди и добива на нерудни минерални  суровини и скално-

облицовъчни материали 

 

Основна функция на нас синдикатите е функцията им за опазване на жи-

вота и здравето на работещите. 

 Характерните особености на труда в миннодобивната промишленост са 

свързани с повишен риск, който най-силно е изразен при подземните работни 

места. В откритите мини, обогатителните фабрики, цеховете за преработка на 

скални и облицовъчни материали също са налице редица рискови фактори - над-

нормени стойности на шум, вибрации, прах и др. 

Както и в преобладаващия брой развити страни, така и в третия свят честотата 

на трудовите злополуки в мините е по-висока в сравнение с останалите сектори 

на икономиката. Висок е и рискът от възникване на професионални заболявания. 

 Ето защо по изрично настояване на синдикатите на миньорите у нас фун-

кционират два отраслови тристранни съвета за условия на труд към Министерс-

тво на икономиката, енергетиката и туризма /МИЕТ/ 

- Тристранен съвет за условия на труд по въгледобив, добив на енергийни ресур-

си и минно строителство; 

- Тристранен съвет за условия на труд по добив на руди и нерудни полезни из-

копаеми и скално-облицовъчни и строителни материали.. 

 В тях МИЕТ, двата представителни синдиката и Българска минно-

геоложка камара /БМГК/ имат по двама представители, като всеки участник мо-

же да привлича за участие в заседанията на съветите допълнително участници, 

без да се нарушават принципите на паритета. За нас това дава възможност в от-

делни заседания да привличаме за участие в обсъжданията лидери и други пред-

ставители на синдикалните ни организации, както и външни експерти. 

 Дейността на двата тристранни съвета законово е регламентирана от 

ЗЗБУТ. Една особеност, която може би няма аналог в други отраслови съвети в 

страната: ръководството на съветите се сменят на ротационен изборен принцип. 

За период от пет години нашата Федерация пое представителството на трист-

ранния съвет по въгледобив, добив на енергийни ресурси и минно строителство. 

 Административното обслужване на работата на двата съвета се осигурява 

от МИЕТ, което излъчва и секретар на двата съвета. 

 Синдикалните федерации, както и останалите социални партньори, чле-

нове на съветите по условия на труд имат право да искат свикване на тристран-

ния съвет за разглеждането на конкретни проблеми по безопасност и здраве при 

работа на редовни или извънредни заседания. 
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 преобладаващият брой проблеми, разгледани от тристранните съвети по 

условия на труд са включени по искане на синдикатите. Ето някои разгледани 

теми: 

● Изслушване на работодатели на търговски дружества, допуснали трудови 

злополуки със смъртен изход; 

● Състояние на параметрите: прах, шум и вибрации в работната среда; 

● Защита на правата на работещите, полагащи нощен труд; 

● Проблеми по организацията на работа и контрола по безопасност и здраве 

при работа. 

 Функциите на Отрасловите /браншови/ съвети по условия на труд 

според ЗЗБУТ са, както следва: 

 

1. Анализират състоянието на дейността по осигуряване на здравословни 

и безопасни условия на труд в съответния отрасъл. Ежегодно са разглеждани ре-

зултатите от извършените проверки от периодичния контрол от ГИТ в миннодо-

бивната промишленост, трудовия травматизъм и случаите на професионални за-

болявания и здравословното състояние на работниците от медицинските прегле-

ди; 

2. Организират разработването и обсъждат проекти на правила, изисква-

ния и специфични проблеми за осигуряване на здравословни и безопасни усло-

вия на труд за работниците от миньорския бранш; 

  

3. Проучват и популяризират опита, организират конкурси, семинари, ак-

ции и други форми на добри практики, изслушват и обсъждат отчетни доклади 

за работата на КУТ е ГУТ и приемат решения за подобряване на тяхната работа; 

  

4. Организират и провеждат обучения по правила, норми и методи, оси-

гуряващи здравословни и безопасни условия на труд, на работодателя, на длъж-

ностни лица и на представителите на работниците; 

  

5. По решение на Браншовия съвет за условия на труд бяха изградени 

творчески колективи за актуализиране на всички правилници и транспониране 

на всички решения, наредби и директиви на ЕС по отношение на изискванията 

за безопасни и здравословни условия на труд в добивната индустрия. 

 Един от най-големите успехи на браншовите съвети по условия на труд 

беше коригирането и допълването на предложените от МТСП наредби за безп-

латна храна и допълнителен отпуск при специфични условия на  труд с голям 

брой професии от подземните и надземните обекти на миннодобивната  про-

мишленост по отношение на отклонение от нормативните пределно-допустими 

норми за прах, химични агенти, шум, вибрации и др. Това нямаше да  
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се реализира без настойчивите и мотивирани искания от нашата Федерация. Не 

можем да не отбележим, че коригираните текстове на наредбите помогнаха за 

справедливо уреждане на проблема не само за нашите браншове, но и за много 

работници и специалисти от други сектори на икономиката. 

 Неоснователни се оказаха някои опасения, че отделни работодатели на 

приватизирани търговски дружества няма да се отзовават на поканите да се явят 

пред съветите или да представят писмена информация по отделни проблеми. 

Тъй като при организацията на съветите се позовавахме на ЗЗБУТ и работодате-

лите от всички търговски  дружества активно участваха в работата на съветите. 

В отделни случаи, които засягат всички сектори /браншови/ на миннодо-

бивната промишленост, двата съвета провеждат съвместни заседания. 

 Няколко съвместни заседания бяха проведени за актуализацията на пра-

вилниците по безопасност на труда в добивната промишленост. По този въпрос 

трудно постигнахме консенсус, наложи се да влезем в тежки и продължителни 

дискусии с МИЕТ и Браншовата камара. В резултат най-после се  

постигнаха общи решения и вече е открита процедура със средства на Фонд 

"Условия на труд" да се финансира разработката на три правилника - Правилник 

за безопасността на труда при подземен добив на въглища; Правилник по безо-

пасността на труда при добив на рудни и нерудни находища по подземен начин 

и Правилник за открит добив на полезни изкопаеми. Тристранното сътрудничес-

тво по тези въпроси беше доразвито с участие на експерти от МТСП, Минно-

геоложки Университет и двете синдикални конфедерации. 

 След много продължителни спорове постигнахме консенсус и по Пра-

вилника за минноспасителната дейност. Възстановяване на Централна минно-

спасителна служба бе подкрепена, както от МИЕТ и МТСП, така и от двата син-

диката и Браншовата  камара. За съжаление влязохме в обстановка на драстични 

съкращения на щатни бройки в държавната администрация, което на този етап 

препятства практическото реализиране на консенсусно взетите решения. Проб-

лемът продължава да е открит и очакваме по-късно да бъде решен на държавно 

равнище. 

През м. февруари 2011 г. се проведе извънредно съвместно заседание на 

двата съвета по условия на труд, на което бяха разгледани резултатите от конт-

ролната дейност в мините на Изпълнителната агенция "Главна инспекция по 

труда". 

 В заседанието участваха отговорни представители на ГИТ. Това не е пър-

вото участие на ГИТ в работата на съвета. В други заседания са участвали тога-

вашните изпълнителни директори Тотю Младенов и Гълъб Донев. 

 Инспекцията е констатирала нарушения на правилата за безопасно водене 

на взривни работи, които в няколко случая са довели до тежки злополуки. В  
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действащите правилници по безопасността на труда има длъжности, които не 

съществуват в актуалните икономически структури. Пропуски се констатирани в 

раздела по безопасност и здраве в годишните технически проекти на мините и 

кариерите, в обучението на ръководители и ИТР в производството на всички ни-

ва има сериозни пропуски. 

От наша страна посочихме следните сериозни проблеми: 

 - Необходимостта от ускоряване на актуализацията на правилниците по 

безопасност на труд при това от компетентни автори; 

 - В много случаи работодателите и/или собствениците на мини търсят не-

оправдани икономии от финансови средства, свързани с безопасност на труда; 

- Оценките на риска често са некачествени поради ползване на некомпетентни 

външни служби за трудова медицина и слабо участие на специалистите от пред-

приятията; 

 - Неколкократни са случаите, когато монополистът в Югоизточна Бълга-

рия EVN изключва напрежението в подземни мини и създава крайно рискова 

обстановка. 

 Браншовият съвет взе няколко важни решения, а именно: 

- БМГК да организира обучение по безопасност и здраве при работа на 

работодателите на мините, на което да бъдат поканени и собствениците на тър-

говските дружества; 

 - Да се реши окончателно проблемът с изключване на напрежението в 

подземните мини от електроразпределителните дружества; 

 

- МИЕТ да засили контрола чрез контролиране изпълнението на концеси-

онните 

договори; 

 - Поради повишения риск в мините и необходимостта от по-чести про-

верки да се препоръча увеличаване щатните бройки на държавните инспектори в 

ГИТ и поделенията й. Препоръчително беше и ГИТ да усили контрола върху го-

дишните работни проекти; 

 - На Фонд "Условия на труд", който се ръководи на трипартитен принцип, 

бе препоръчано да осигури компетентно актуализиране на трите правилника по 

безопасност на труда в мините. Правилниците са образно казано "писани с кръв" 

и не можем да допуснем некачествена  актуализация. 

 Федерацията на независимите синдикати на миньорите - КНСБ не е имала 

период от последните 20 години без Отраслови /браншов/ колективен трудов до-

говор /ОКТД/. На 1.01.2011 г. беше сключен нов договор между Браншовата ка-

мара и представителните синдикати. Важно място в него заема разделът "Здра-

вословни и безопасни условия на труд и трудова медицина". 

 По предложение на нашата Федерация в новия КТД беше включено про-

веждане на аналитични съвместни обсъждания на дейността на Комитетите  
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по условия на труд във всички търговски дружества. 

 Ще споменем и някои други договорености в Отрасловия /браншов/ ко-

лективен трудов договор: 

 - Увеличен беше размерът на финансовите средства за безплатна храна; 

- Осигуряват се безплатни медикаменти на работните места за оказване на 

спешна медицинска помощ; 

 - Работодателите са задължени да разработят и утвърдят инструкции за 

безопасна работа, включващи правила за безопасна работа, технически и органи-

зационни мерки, като преписи от  инструкциите да се предоставят на работещи-

те срещу подпис, а извадки се поставят на подходящи места в предприятията; 

 - Осигурено е участието на синдикатите в търговските дружества в съв-

местната работа с работодателите и службите по трудова медицина при разра-

ботката на конкретни мерки за подобряване на състоянието на работната среда, 

както и при вътрешни нормативи за безопасна работа; 

 - Съгласно колективният договор работодателите са длъжни да уведомя-

ват синдикатите да проверки на държавни контролни органи по безопасност и 

здраве при работа с оглед тяхното участие в самите проверки. задължително е и 

предоставянето на копия от предписанията от проверките на синдикатите; 

- Договорено е също така синдикатите да получават информация за про-

ектите за реконструкция и въвеждане на нова техника или технология в раздела 

за здравословни и безопасни условия на труд; 

 - Работодателите са длъжни да предоставят на синдикатите оценка на 

риска; тримесечни анализи на дейността по безопасност и здраве при работа; 

тримесечни анализи на трудовия травматизъм и професионалните заболявания; 

годишните анализи на здравното състояние наработещите; програмите за пови-

шаване на знанията и повишаване на квалификацията по безопасност и здраве 

при работа; 

- По искане на работодателите в ОКТД е включена клауза, според която 

синдикалните организации се задължават да съдействат за опазване на правилата 

и нормите за безопасна работа. 

 Голям успех за синдикатите на национално равнище с безспорен принос 

на КНСБ беше увеличаването на размера на задължителните осигуровки за тру-

дови злополуки, като след влизане в сила на ПМС № 24 от 2006 г. застрахова-

телната сума стана не по-малка от 7-кратния размер на годишната брутна запла-

та на съответния работник или служител. В нашия КТД сме вписали допълни-

телно изискване: професиите, застрахователните събития и размерът на застра-

ховката да се определя с КТД в търговското дружество. 

 Казаното дотук не изчерпва обхватът на тристранното сътрудничество и  
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колективното договаряне по безопасност и здраве при работа. Повишеният риск 

в мините изисква непрекъснати и настойчиви действия за по-голяма сигурност 

при работа. 

 Вече няколко години миннодобивната промишленост не е отрасълът с 

най-много  смъртни трудови злополуки, но те не са напълно прекратени. През 

2010 г. станаха пет фатални случая и всеки един от тях е страхотна драма, както 

за работещите, така и за семействата на пострадалите. общият брой на трудовите 

злополуки за годината е 199 случая. висок е дялът на работещите при условия на 

труд, неотговарящи на санитарно-хигиенните норми. Минната техника в много 

случаи е стара и препятства подобряването на работната среда. Все още преоб-

ладава ръчния и тежък физически труд. 

 За изпълнение на колективните договорености, както в ОКТД, а така съ-

що и в колективните трудови договори в предприятията от добивната индустрия 

са характерни някои добри практики, които бяха представлявали интерес и за 

други браншове и дейности. 

 Например повече от предприятията, така както е записано в Отрасловия 

колективен трудов договор "Проучване, добив и преработка на минерални суро-

вини" са изградени и функционират постоянни комисии за социално партньорс-

тво, включващи представители на ръководствата на дружествата и на двете син-

дикални организации. Такива комисии са формирани и ежемесечно обсъждат 

конкретни проблеми в производствените звена на предприятията. Важно е да се 

отбележи, че това са не само формални органи на социално сътрудничество. Ре-

шенията, вземани от тези комисии, включително и относно безопасността и 

здравето при работа, се трансформират в конкретни управленски решения, 

оформени със съответна заповед на работодателя. Контролът върху изпълнение-

то на тези решения е изключително строг  и действен. Ръководители на произ-

водствени или функционални звена, не изпълнили своите задачи по тези реше-

ния, рискуват значителна част от трудовите си възнаграждения. 

Социалният диалог и колективно трудовото сътрудничество между работодате-

ли и синдикати се развива на базата на ежегодно подписван и приет от всички 

работодатели ОТРАСЛОВИ КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР. 

 

КОЛЕКТИВНО ТРУДОВО ДОГОВАРЯНЕ В ОКТД ПО ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРУДОВА МЕДИЦИНА 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА СТРАНИТЕ 

Работодателите от търговските дружества се задължават предварително да  

информират, обсъждат и консултират със синдикатите, страни по настоящия 

договор, своите действия, свързани с последни и предстоящи промени в  

-16- 



 

 

дейността, икономическото състояние и организацията на труда, водещи до 

промени в заетостта на предприятията в т.ч. масови уволнения, промени на 

работодателя, както и на други решения, които могат да доведат до възникване 

на социални напрежения и конфликти, свързани с трудовите и осигурителни 

отношения, засягащи интересите на колектива или част от него; 

● Целта на провежданите обсъждания и консултации е постигането на 

споразумение между страните по КТД в търговските дружества с оглед 

намаляване на негативните социални последици, произтичащи от 

промените в дейността на дружествата; 

● Страните по настоящият договор се задължават да следят за всяка поява 

на дискриминация изразена във фактически, словесен или по друг начин, 

която има за цел или резултат накърняване достойнството на лицето и 

създаване на враждебна, обидна или застрашителна среда, както и други 

признаци по чл. 4, ал. 1 от Закона за защита от дискриминация; 

● Работодателите представят при поискване на синдикатите - страна по 

настоящия договор актуална информация съгласно условията по чл. 52, 

ал. 1, т. 2 ”б” от КТ или конкретно договорена с КТД; 

● Предоставената информация за целите на колективното договаряне 

обхваща въпросите на: 

 а/ щатно разписание, средно-списъчен състав по категории  персонал 

   и средна работна заплата по категории персонал; 

 б/ отчет на приходите и разходите, равнище на  производителност на 

    труда; 

в/ инвестиции за създаване на условия за здравословни и безопасни    

условия на труд; 

 г/ задължително обществено осигуряване на работниците и 

 служителите, осигурителен доход, внесени и дължими  осигурителни 

вноски; 

д/ При поискване от работодателя, синдикалните организации-   страни по 

договора, представят актуална информация за  действителния брой на 

членовете си, съгласно чл. 52, ал. 1, т. 4 от КТ  или конкретно договорена с 

КТД; 

● За осъществяване на функциите им за информиране, консултации и 

съгласуване, работодателите предоставят на синдикатите информация в 

случаите на: 

 а/ масови уволнения;  
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     б/ промяна на работодателя; 

в/ изменение на дейността, икономическото състояние и организацията на 

труда; 

● Вида на информацията, сроковете за нейното предоставяне и за започване 

на консултациите се уреждат по реда на чл. 130г от КТ. 

● ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ТРУДОВА 

МЕДИЦИНА 

● Работодателят осигурява обслужване от Служба по трудова медицина 

съгласно Наредба № 3 от 25.01.08 г. на МЗ и МТСП за условията и реда 

за осъществяване дейността на службите по трудова медицина; 

● Работодателят съвместно с упълномощени представители на синдикатите 

страни по договора и Службата по трудова медицина разработва и 

утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд включително и периодичността на замерите на параметрите на 

работната среда. 

● Работодателят съвместно с упълномощени представители на синдикатите 

страни по договора и Службата по трудова медицина разработва мерки за 

подобряване състоянието на работната среда. 

● По предписание на Службата по трудова медицина работодателят 

осигурява профилактични прегледи за работниците и служителите на 

дружеството, съгласно нормативните изисквания. Работодателите и 

длъжностните лица в предприятията са длъжни да опазват в тайна 

данните за здравословното състояние на отделните работници и 

служители от и за съответните медицински прегледи. 

● Работодателят предоставя безплатно специално работно и униформено 

облекло и лични предпазни средства на работниците и служителите, 

които се задължават да ги използуват по предназначението им, и то само 

по време на работа, по списък съгласно КТ, подготвен с участието на 

синдикатите-страни по договора, и утвърден от Съвета на директорите. 

● Работодателят осигурява безплатни медикаменти на работните места, 

необходими за оказване на спешна медицинска помощ. 

● Работодателите осигуряват за всички работни места писмени инструкции 

включващи правилата за работата, техническите и организационни мерки 

за осигуряване безопасността и здравето на работещите. Преписи от 

инструкциите да се предоставят срещу подпис на работниците, а извадки 

от тях да се поставят на определени места. 
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 Работодателят осигурява безплатна храна и/или добавките към нея на 

работниците и служителите, които работят при специфичен характер и 

организация на труда. Определянето на работниците и служителите, 

които имат право на безплатна храна става след консултация със 

синдикатите. Стойността на безплатната храна и/или на добавките към 

нея се договарят с КТД в търговските дружества.  

 В КТД може да се договаря и получаването на мляко за определени 

професии на стойност над определената за безплатна храна. 

● Стойността на безплатната храна и/или добавките към нея не може да 

бъде по-малка от 3.50 лв. на ден, а за работещите при подземни условия, 

не по-малка от 5.00 лв. на ден. 

● По искане на работниците, имащи право на безплатна храна и/или 

добавките към нея, работодателят им изплаща левовата равностойност на 

същата, ако това е договорено с КТД. 

● Работодателят предоставя възможност на синдикалните организации-

страна по настоящия договор, да се запознаят с информацията и 

проектите за реконструкция, въвеждане на нова техника или технология в 

раздела за здравословни и безопасни условия на труд. 

● Синдикалните организации се задължават да съдействат за спазване 

нормите по здравословни и безопасни условия на труд в дружеството и 

могат да правят предложения пред работодателя по засягащите ги 

въпроси. 

● Работодателите своевременно уведомяват синдикатите в случай на 

проверка от контролни органи по безопасност и здраве, с оглед участие 

на синдикалистите-членове на комитети по условия на труд в проверките. 

След приключване на проверките предоставят при поискване от 

синдикатите преписи от констатациите и предписанията на контролните 

органи. 

● Работодателите осигуряват периодично обучение на представителите на 

работниците в комитетите и групите за условия на труд по въпроси, 

свързани с условията за безопасна работа на труда и трудовата медицина. 

● Работодателите предоставят на синдикатите: 

● а/ оценка на риска за здраве и безопасност на труда, изготвен в 

съответствие с изискванията на ЗЗБУТ; 

● б/ тримесечни анализи на дейността по осигуряване на безопасност и 

здраве при работа, както и тримесечни анализи на трудовия травматизъм  
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● и професионалните заболявания; 

● в/ годишни програми за придобиване знания и повишаване 

квалификацията по безопасност и здраве при работа; 

● г/ годишни анализи на здравното състояние на работещите; 

● д/ годишни анализи на дейността по трудова медицина. 

● В търговските дружества през 2011 г. работодателите и синдикатите, 

страни по договора, да извършат анализ на дейността на КУТ за две-

годишен период и приемат съвместни решения за усъвършенстването й. 

● В случай на смърт на работник или служител от трудова злополука, 

работодателят изплаща на пострадалото семейство финансова помощ в 

размер на не по-малко от 4 средни месечни брутни работни заплати за 

дружеството. 

● В случай на смърт на работник или служител, работодателят изплаща на 

семейството му финансова помощ в размер на не по-малко от 2 средни 

месечни брутни за дружеството работни заплати. 

● За средна брутна месечна работна заплата се приема брутната работна 

заплата за месеца, предхождащ събитието. 

● Финансовата помощ по ал.1 не се изплаща при доказана виновност на 

пострадалия. 

● Работодателят застрахова за сметка на дружеството работниците и 

служителите с рискови и други професии със застраховка “Живот и 

злополука”, съгласно чл.52 от ЗЗБУТ и Наредбата за задължително 

застраховане на работниците и служителите за риска „трудова 

злополука”. Професиите, застрахователните събития и размерът на 

застраховката се определя с КТД в дружествата; 

● Когато в резултат на трудова злополука е настъпила временна, 

продължила повече от 30 /тридесет/ календарни дни нетрудоспособност, 

работодателят подпомага пострадалите работници и служители, по ред 

установен с КТД в дружеството; 

● Страните регулират и контролират изпълнението на настоящия договор 

на основата на равноправен диалог, преговори и социално партньорство.  

● За тази цел на всички нива се формират комисии за социално 

партньорство. 

● Комисиите за социално партньорство работят по разработени правила, 

които определят състава им, социалните цели, предмета и компетенциите, 

както и процедурите за дейността им. 
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● В компетенциите на комисиите за социално партньорство е решаването 

на споровете по изпълнение на настоящия договор и всички конфликти, 

възникнали в дружеството свързани с трудовите и осигурителни 

отношения. 

● Решенията в комисиите за социално партньорство на всички нива се 

вземат с консенсус. 

● Работодателите периодично информират синдикатите, страни по 

договора, по въпроси от текущото и перспективно развитие на 

търговските дружества, финансово-икономическото състояние, дялът на 

работните заплати в разходите на дружествата, както и за проблемите, 

които изискват съвместни действия за подобряване на производствено-

икономичеките резултати и повишаване на жизнения стандарт на 

работещите. Синдикатите от своя страна съдействат на работодателите в 

рамките на техните възможности за подобряване на производствено-

икономическите показатели и развитието на дружествата. 

● Работодателите се задължават предварително да информират и 

консултират  

със синдикатите страни по договора, всички въпроси, свързани със: 

а/ съществени структурни промени в дружеството; 

б/ съществени изменения на предмета на дейност; 

 в/ въвеждане на нови технологии със значими социални последици      

/съкращаване на работници, неблагоприятни изменения в       

трудовите правоотношения и други подобни/; 

● Вътрешните нормативни документи /правилници, наредби и др./ относно 

трудовите и осигурителни отношения се разработват и приемат само на 

основата на широк диалог с работниците и служителите и с активното 

участие на синдикалните ръководства. Работодателят своевременно 

предоставя на синдикатите необходимата информация за обсъждане и 

подготвяне на вътрешните документи.  

Тяхното популяризиране и разясняване се извършва съвместно от 

 работодателя и синдикатите, страни по договора. 

● Синдикатите, страни по настоящия договор, поемат задължението да 

съдействат за запазване на социалния мир в търговските дружества; 

● Синдикатите страни по договора ще се въздържат от действия, които 

могат да навредят на доброто име и престижа, както и на интересите на 

дружеството. 
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● УСЛОВИЯ ЗА СИНДИКАЛНА ДЕЙНОСТ 

● Правото на синдикална дейност в дружествата възниква от момента на 

доказано сдружаване на работници и служители в синдикални 

организации. 

● Работодателите изпълняват задълженията си спрямо синдикалните 

организации за осигуряване на условия за синдикална дейност, след 

представяне на удостоверение за легитимност, издадено от централите на 

синдикатите, страни по настоящия договор. 

● Удостоверенията по предходната алинея се представят еднократно в 

началото на годината или в случай на промяна на субектите в договора. 

● Работодателят няма право да противостои на работниците и служителите, 

членове на синдикатите, страни по договора и на синдикалните им 

ръководства да упражняват своите синдикални права, както и да им 

налагат дисциплинарни наказания само и единствено за това. 

● Работодателите в дружествата предоставят безвъзмездно за ползване 

недвижимо имущество, оборудване, помещения, обзавеждане, 

съвременни средства за комуникация и други материални и финансови 

условия, необходими за синдикалната дейност на структурите на 

синдикатите, страни по този договор, съгласно чл. 46 от КТ. 

● Материалните условия, които се предоставят на синдикатите за 

осъществяване на тяхната дейност по предходната алинея, се  

● конкретизират с КТД. 

● Работодателите при възможност осигуряват средства за международна 

синдикална дейност на страните по договора. 

● Синдикалните органи в дружествата имат право на достъп до 

информация, свързана с колективното трудово договаряне, и на тази за 

осъществяване на функциите им по реда на чл.чл. 130а; 130 б и 130 в от 

КТ. Срокът, обемът на информацията и достъпа до нея се урежда с КТД 

или с допълнително споразумение.  

Информацията се осигурява в четиринадесет дневен срок от поискването й. 

● Синдикалните дейци в дружеството имат право на достъп до всички 

работни места, без да пречат на производствената дейност, и при спазване 

на Правилника по безопасността на труда. 

● Работниците и служителите, членове на синдикатите, страни по договора 

в дружеството, могат да провеждат събрания и срещи по своя инициатива  

-22- 



 

 

● или по инициатива на синдикалните ръководства, след минимум 24- 

часово предварително уведомяване на работодателя по ред, уточнен с 

КТД в дружествата. 

● Работодателите осигуряват в рамките на утвърденото за дружеството 

работно време не по-малко от 1 /един/ час месечно синдикално време за 

събранията по предходната алинея. 

● Работодателите нямат право да противодействат на  не синдикални 

членове да участват в събранията и срещите по предходните    ал. 3 и ал. 

4. 

● Работодателите осигуряват със заповед неплатен отпуск на щатните 

синдикални дейци за времето на техния мандат. 

● Ако към датата на изтичане на мандата, длъжността се окаже съкратена, 

работодателят осигурява друга длъжност, равностойна на предишната. 

● Когато след изтичане мандата на щатните синдикални дейци същите 

продължават да работят на предишните си (или други равностойни) 

длъжности, времето на техния мандат се признава за придобит трудов 

стаж и професионален опит в съответствие с чл.30, ал.2 от настоящия 

ОКТД и чл.12, ал.5 от НСОРЗ. 

● Синдикални дейци, избрани преди 01.01.1993год. на щатни длъжности в 

ръководните и контролните органи на синдикалните организации, страна 

по договора, се възстановяват от работодателя след изтичане на мандата 

им на длъжността, която са заемали преди избора. 

● В случай на съкращаване на щата или намаляване обема на работа, 

работодателят предлага на членовете на синдикалните съвети /комитети/, 

страна по договора, които са на нещатна изборна длъжност, друга 

подходяща работа.  

 Работодателят може да осигурява на щатните представители на 

синдикатите, страна по договора всички придобивки, от които се ползват 

работещите в дружеството, включително застраховка “Злополука-живот”. 

● Работодателят приема събирането по ведомост на синдикалния членски 

внос в управляваното от него дружество, по представен от синдикалните 

организации, страна по договора, поименен списък на техните членове и 

спазване на действащите нормативни документи. Възнаграждението на 

служителите, събиращи членски внос, се договаря от синдикалните 

организации по месторабота. 

● На синдикалните дейци от организациите, страни по договора, избрани на  
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щатни длъжности в ръководните органи, които са били в трудови 

отношения с дружеството при пенсиониране, работодателят може да 

изплаща разликата до увеличения размер на обезщетение по чл.222, ал.3 

от КТ, ако не са ги получили. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-24- 



 

 

III. Aнализ на дейности по безопасност и здраве в дружества от 

минерално-суровинната индустрия в България 

 Минерално-суровинната индустрия по подразбиране е трудоемка индус-

трия и в тези условия правилното развитие и управление на човешкия капитал е 

един от основните фактори за просперитета на компаниите от бранша. 

 В цяла Европа в последните няколко десетки години безопасността на 

работното място и здравето на персонала се разглеждат през призмата на по-

високото ниво на комфорт и безкомпромисност на сигурността по отношение на 

човешкия фактор. С развитието на технологиите все по-голям дял се отнася до 

дистанционното управление на машини при високо ниво на опасност за живота 

и здравето на работещите. Категоричното становище на ЕК е, че колективните 

предпазни мерки и борбата с опасностите при източниците им са основополага-

щи принципи на превенцията 

 Качеството в условията на труд се проследява като значително повиша-

ване на производителността на труда и следователно икономическия растеж на 

компаниите и е едно от най-важните предпоставки за удовлетвореността на ра-

ботещите. Това води до по-високи нива на заетост, просперитет на регионите, 

по-висок стандарт на минните общности.  

 Множество доказателства сочат, че при компании, които инвестират в 

човешкия капитал, чрез повишение на качеството на условията на безопасност и 

здраве при работа, повишаване на квлификацията им, повишаване на стандарта 

на живот чрез повече и по-добри социални придобивки икономическия растеж 

на тези компании, социалния стандарт и заетостта в тези региони са на по-

високо ниво. 

 В този раздел се разглеждат получени резултати от анкета, направена 

между членовете на Българска минно-геоложка камара. 

Въпросите са структурирани в три категории: 

1. Дейности на отделите по безопасност и здраве при работа; 

2. OHSAS:18000 – изводи относно прилагането на стандарта; 

3. Добри практики. 

По този начин са оформени и подразделите: 

XIII-1: Дейности на отделите по безопасност и здраве при работа; 

XIII-2: OHSAS:18000 – изводи относно прилагането на стандарта; 

XIII-3: Добри практики. 

ПОДРАЗДЕЛ XIII-1 

ДЕЙНОСТИ НА ОТДЕЛИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 

 В компаниите от минерално-суровинната индустрия структурите и 

окомплектоването на службите „Безопасност и здраве при работа” са много  
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разнородни. Те са изградени в зависимост от необходимостите на съответните  

предприятия за покриване на нуждитепо контрол и превенция на здравето , бе-

зопасността и обучението на персонала. Това, което всички анкетирани 

декларират е, че навсякъде органите побезопасност са щатни служители в  

предприятието. 

 

В малките предприятия органите по безопасност обикновено са съста-

вени от едно лице с висше образование и професионален опит по безопасност 

най-малко 4 години. В някои фирми щата се допълва с още един служител, кой-

то е със техническо образование и отговаря за оперативната работа на отдела. 

Ръководителят в тези фирми, обикновено е и част от ръководството на фирмата 

и съвместява и друга длъжност, например: Ръководител „Човешки ресурси”. 

Трябва да се направи и още едно разграничение между фирмите, които са самос-

тоятелни юридически единици и тези, които имат по-голяма структура, фирма 

майка. Обикновено в тези фирми, които са в структурата на по-големи корпора-

ции задълженията на органа по безопасност е съставен от един човек, като този 

служител може да съвместява и други функции. Това е възможно, защото всички 

решения, правила, обучения,  и др. се взимат на друго ниво. 

  

 В средните предприятия говорим вече за структура в самото предприя-

тие на службите по безопасност и здраве. В някои компании те са самостоятелна 

единица, подчинена директно на изпълнителния директор, а на други места са 

подчинени в дирекция или отдел.  

В тези фирми щата на тази служба е между 2 и 4 служители, като те са директно 

отговорни за дейностите по безопасност на предприятието. Предприятието може 

да включва един или няколко структурни единици или обекта.  

Нивото на образование е висше за ръководителя и опит с повече от 10 години 

трудов стаж по безопасност и висше или средно-техническо за инспекторите по 

ЗБР. Опита на инспекторите следва да е най-малко 3 години стаж в съответната 

работна среда. 

  В тези фирми анкетираните лица декларират, че няма съвместяване на 

дейности по безопасност с други в предприятието. 

 

 Във всички анкетирани от големите предприятия службите по безопас-

ност и здраве са структурирани, като към тях има и организирана минно-

спасителна служба. В някои компании МСС са самостоятелна единица, подчи-

нена директно на служвата по охрана на труда и безопасност при работа, а на 

други места са подчинени в други дирекции или отдели.  

В тези фирми щата на тази служба е между 5 и 12 служители, като те са директ-

но отговорни за дейностите по безопасност на предприятието. Щатното  
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разписание на службата е съобразено с размерите и спецификата на обек-

та/обектите. Предприятието може да включва един или няколко структурни еди-

ници или обекта.  

  Нивото на образование е висше за ръководителя и опит с повече от 10 го-

дини трудов стаж по безопасност и висше или средно-техническо за инспекто-

рите по ЗБР. Опита на инспекторите следва да е най-малко 3 години стаж в съот-

ветната работна среда. От анкетираните дружества се вижда, че службите по ОТ 

и Б в тези предприятия нивото на образование е много високо, като повече от 

50% от персонала е с висше техническо образование. Минно-спасителната 

служба в компании е съобразена с необходимостта от бърза и  

адекватна реакция при опазване на здравето и живота на работниците и  

 

служителите. Щата на МСС е между 8 и 15 специално подготвени спасители. 

Няма подадена информация за нивото на образование на спасителите. 

В тези фирми анкетираните лица декларират, че няма съвместяване на 

дейности по безопасност с други в предприятието. Има само един случай, където 

се осъществява технически надзор на съоръжения с повишена опасност и водене 

на класифицирана информация. 

  В анкетата компаниите са дали няколко предложения за подобряване на 

дейността на службите: 

 по-детатйлно формулиране на задълженията по БЗР в длъжностни-

те характеристики на преките ръководители на звена (цехове, от-

дели). По този начин ще се улесни взаимодействието между отдел 

ЗБР и останалите структури в групата фирми. 

 осъвременяване на правилниците по безопасност на труда, касае-

щи добив и преработка на полезни изкопаеми, минно-спасителна 

дейност, взривни работи; 

 нулева толерантност към нарушаване на правилата за безопасни и 

здравословни условия на труд 

 подобряване на комуникацията между членовете на БМГК по въп-

роси на безопасността, добри практики, иновации; 

 да се правят ежегодно след прегледа от Ръководствата на доклада 

за функциониране на ИСУ. 

 обособяване на собствена Служба по трудова медицина вместо 

ползване услугите на външна СТМ по договор. 

 

ПОДРАЗДЕЛ XIII-2 

OHSAS:18000 – ИЗВОДИ ОТНОСНО ПРИЛАГАНЕТО НА СТАНДАРТА 
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За стандарта*. 

 

 Организациите по света признават необходимостта от контрол и по-

добряване на здравето и безопасността и здравето при работа и създаването 

на системи за управление на безопасността (OHSMS). Независимо от това, 

преди 1999 г. е имало разпространени много национални стандарти и собстве-

ни схеми за управление. Все пак е достигнато до общото мнение че е необходи-

ма обща, унифицирана схема за управление и контрол на безопасността.  

 Чрез каналите на международното сътрудничество е сформирана гру-

па за създаване на единен унифициран подход, наречена проект 

„OHSAS”. Групата се е състояла от представители на националните органи 

по стандартизация , академични институции, органи по акредитация, серти-

фикация и БЗР институции по националните стандарти на Обединеното крал-

ство. 

Опирайки се на най-доброто от съществуващите стандарти и схеми, 

групата OHSAS Project публикува OHSAS 18000 Series през 1999 г. Серията се  

състои от две спецификации: 18001, предвидени изисквания за система за уп-

равление на ЗБУТ и 18002 – инструкции за прилагане. До 2005 г. около16,000 ор-

ганизации в повече от 80 страни използват спецификацията OHSAS 18001.  До 

2009 г. повече от 54 000 удостоверения са издадени в116страни за OHSAS или 

еквивалентни стандарти OHSMS. 

Привържениците твърдят, че системата за управление на безопас-

ността (OHSMS) насърчава безопасна и здравословна работна среда, чрез оси-

гуряване на рамка, която помага на организациите: последователно идентифи-

циране и контрол на рисковете за здравето и безопасността, намаляване на 

възможността за инциденти; помощ спазването на нормативните актове и 

подобряване на общата производителност. 

 Стандартите OHSAS 18000 предлагат на клиента елементи на ефективна ра-

бота в организациите, които могат да бъдат интегрирани с други изисквания 

за управление и им помагат да постигнат по-добри резултати при опазване на 

здравето и повишаване на производителността на работата. 

BS OHSAS 18001 определя изискванията за системата за управление на безо-

пасността и здравето на работниците и служителите, за да помогне на една 

организация при разработване и прилагане на политиката и целите, които се 

вземат предвид законовите изисквания и информация за рисковете. Тя се прила-

га за всички видове и размери на организации и различни географски, културни и 

социални условия. 

  OHSAS 18001 могат да бъдат приведени в съответствие със съществу-

ващите ISO 9001 и ISO 14001 системи за управление. Исторически много орга-

низации започват със система за управление на качеството (ISO  
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9001) и след това добавят изискванията за управление на околната среда от 

ISO 14001. След това те оценяват рискове за здравето и безопасността и до-

бавят и OHSAS18001. В последно време много организации внедряват в работа 

всички три стандарта, тъй като интегрираната система за управление става 

икономически ефективна и води до минимум смущения при тези дейности. 

Изводите относно прилагането на системата за управление на безопасността 

OHSAS 18001 при провеждане на анкетата между компаниите от минерално-

суровинната индустрия в България могат да бъдат направени в няколко точки: 

 Сред анкетираните малки предприятия стандарта не е внедрен; 

 Стандарта е внедрен във всички анкетирани средни и големи предприятия; 

 Стандартът изисква пълно прилагане на българските нормативни изисква-

ния.  

 Стандартът не се занимава детайлно с конкретните изисквания, а система  

            чрез която определени изисквания (български нормативни - задължително,  

допълнителни добри пактики - също) да бъдат приложени,а процесите 

свързани с ЗБР да бъдат управлявани. 

 Стандартът надгражда българското законодателство 

 Стандартът осигурява подреденост на документацията, планиране на дей-

ността, проверка на изпълнението на дейностите и в крайна сметка води 

до реални подобрения на безопасността. Недостатък обаче са големия 

брой формуляри, които трябва да се попълват. Понякога това води до 

"претупване" на работата. Друг недостатък е трудоемката промяна (по-

добряване) на елементи на системата. Обичайно смяната на определен до-

кумент е обвързана с промяна в поредица от други документи. Смяна на 

името на фирма например, изисква 1-2 месечна работа за да се приведе 

документацията в ред, без да се извършват каквито и да са промени по  

същество. Недостатъците, обаче могат да се предотвратят или        мини-

мизират, ако системата е подходящо разработена 

 изготвяне и поддържане на регистър с приложимото законодателство; из-

вършване на вътрешни одити; иоснова за изграждане на работеща систе-

ма на управление на ЗБУТ е Дружеството. 

 всички работници и служители участват по активно в процесите по уп-

равление на безопасните и здравословни условия на труд. 

 Стандартът е приложим към всяка организация, която желае да намали 

рисковете, свързани със здравето и безопасността на работното място за 

персонал, доставчици, клиентите и други имащи достъп до него. 

 Улеснява прилагането на законодателството, но не освобождава от за-

дължения, произтичащи от него. 

 Примери за основни практически резултати при прилагането на стандарт  
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 ОНSAS 18001: 

o Гаранция пред партньори и обществото за поет ангажимент по от-

ношение на грижа за защита на здравето и безопасността на хора-

та, извършващи дейности под контрол на организацията.  Заедно 

със сертификацията по ISO 9001 и ISO 14001, все по-често присъс-

тва като условие за участие в различни обществени поръчки или за 

създаване на консорциуми 

o Изграждане и поддържане на безопасна и здравословна работна 

среда чрез предоставяне на инструмент за непрекъснато иденти-

фициране на опасностите и управление на рисковете, намаляване 

на възможността за инциденти, помощ при спазване на законови-

те и други изисквания, както и подобряване на резултатността по 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, чрез 

извършване на непрекъснат мониторинг, вътрешни одити и прег-

леди от ръководстото. 

 

ПОДРАЗДЕЛ XIII-3 

 

ДОБРИ ПРАКТИКИ 
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Холсим България АД 

 

Добри пракитики 

 - специфичната процедура "Изолиране и блокиране на енергийните източници" 

 

 - провеждане на голям брой обучения по БЗР, които надхвърлят минимално 

изискуемия нормативен минимум 

 

 - ежемесечно публикуване на материали, свързани със ЗБР във вътрешно фир-

мен бюлетин 

 

 - ежемесечно връчване на награда по ЗБР за реализирано подобрение или пред-

ложение за подобрение в областта на безопасността 

 

- обвързване на месечния бонус на работещите със състоянието на безопасността 

( изпълнение на предишни задачи по ЗБР, ред и хигиена, липса на опасни работ-

ни практики, стриктно носене на ЛПС, редовно водене на изискващата се доку-

ментация ) 

  

- създаване на филми за обучение по безопасност и здраве 

  

Челопеч Майнинг ЕАД 

 

Добри практики. 

  

1.    Пет точкова карта за безопасност 

  Възможност всеки един работник преди началото на смяната да оцени риска 

при работа; 

  Възможност за повишаване вниманието на всеки чрез написани подсещащи 

въпроси; 

  Възможност да се организират коригиращи и превантивни действия за осигуря-

ване на ЗБУТ; 

  Възможност за пряко участие в осигуряването на безопасни условия на труд. 

  

2.    Анализ на безопасността при работа (АБР) 

 Метод за идентифициране на опасности при нерутинни и рискови работи; 

 Средство за представяне на работния процес чрез прости хронологични стъпки; 

 Система, позволяваща на служителите да разберат лесно опасностите, свързани 

със специфичната работа; 

 АБР е крайната проверка за потвърждаване готовността по безопасност на еки-

па и работното място. 
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3.    Докладване и разследване на злополуки и инциденти по методологията 

(ICAM) - Метод за анализ на първопричините за инцидента 

 Разследването на инцидент по метода ICAM има за цел: 

o  да установи фактите; 

 

o  да идентифицира допълнителните фактори и латентните опасности; 

o  да извърши преглед на адекватността на съществуващите средства за контрол 

и процедурите; 

o  да докладва установените факти; 

o  да препоръча корективни мерки, които ще подобрят ефективността, ще нама-

лят риска и ще предотвратят повторение; 

o  да установи организационни тенденции, които подлежат на анализ, за да се 

установят повтарящи се проблеми; 

o  да установи важни уроци и да ги разпространи. 

 

4.    Наблюдение на работата; 

 Наблюдение на работата/задачите се извършва от Началник смяна/пряк ръково-

дител. Целта на наблюдението на задачите е да се установят знанията на опера-

торите за безопасната работа с повереното им оборудване. В картата за  

наблюдение на работата се включват въпроси за проверка на знанията на опера-

тора от принципа на технологичния процес до реакцията при аварийна ситуация 

и начин на реагиране при авария, местоположение на пожарогасителите и теле-

фонни номера при авария. След това се прави оценка на знанията и се набеляз-

ват мерки за подобрение. 

 

5.    Писмени разрешителни за специфични дейности, издавани от отдел БЗР – за 

работа на височина, в затворени пространства, в електрически уредби, огневи 

работи, изкопни работи; 

 Тези разрешителни се издават от отговорникът за дейността и се предоставят в 

отдел  БЗР за преглед. Всяко разрешително се издава за конкретна работа и е ва-

лидно до приключване на работата и имат за целда осигурят  мерки за недопус-

кане настъпването на инциденти при работа. 

 

6.    Програма за ръчно обезопасяване (очукване) в рудника; 

 Изготвена е програма за ръчно обезопасяване на капитални изработки през оп-

ределен период от време с цел премахване на  потенциално опасно надвиснали 

скални късове, криещи опасност от внезапни обрушвания(падания).  

  

7.    Третиране на рудничните пътища с калциев хлорид; 
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 Третирането на рудничните пътища с калциев хлорид се прилага, като мярка за 

намаляване генерирането на прах и подобряване на микроклимата на работната 

среда. Извършва се чрез разпръскване със спезиализирана машина за оросяване. 

 

8.    Предстартова проверка на машините; включва ежесменнен преглед и про-

верка на машините с цел безопасната им експлоатация; 

  

9.    Инсталиране и поддържане на спасителни камери в рудника. 

 В рудник Челопеч са инсталирани и се поддържат  7 бр. подземни спасителни  

камери. Предназначени за  осигуряване на  безопасна среда в случай на подзе-

мен пожар, експлозия или авария.  

 

10.  Седмичен плакат с инциденти 

  

 Публикува се регистър на станалите през седмицата инциденти, с кратка пос-

ледваща информация и отговорен служител за последващите действия. Плакатът 

се разпространява от отдел БЗР по таблата в работни места и битови сгради. 

 

11.  Месечни теми по ЗБУТ изготвени от отдел БЗР и разпространени в цялото 

дружество. Практиката продължава и през 2012. 

 Януари, 2011         – Химически вещества в Челопеч Майнинг 

 Февруари, 2011     - Шум и опасностите, свързани при работа в шумна среда 

 Март, 2011             - Безопасна работа с бутилки под налягане 

 Април, 2011           - Временно ограждане на опасни зони 

 Май, 2011              - Запалими течности 

Юни, 2011              - Шум, източници на шум и средства за защита 

 Юли, 2011             - Работа на височина 

 Август, 2011         - Обезводняване 

Септември, 2011   - Прах 

 Октомври, 2011   - Безопасност при работа с товаро- захватни приспособления 

 Ноември, 2011     - Безопасно шофиране през зимата 

 Декември, 2011   - Ръчно пренасяне на товари 

  

12.  Проверка на работните места от висшето ръководство по утвърден график. 

 Проверките се правят с цел ръководството да види реалността и има възмож-

ност за пряка комуникаци с работниците за нуждите и условията за подобряване 

на ЗБУТ в Дружеството. 

  

 В дружеството са разработени и прилагат кампании за безопасно шофиране и  
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нулева толерантност, като мотото е «Да не допускаме небезопасно поведение», 

както и много други добри практики , които не са част изискване на норматив-

ните и законови разпоредби. 

 

Асарел медет АД 

 

Дейност на комитета по условия на труд и експертно, технически-

иконочически съвет 

 

Двата органа в дружеството работят съвместно, което позволява актуални 

проблеми по безопасност и здраве да бъдат обсъждани на най-високо ниво, тъй 

като ЕТИС се оглавява от Изпълнителния Директор на дружеството-  д-р 

инж.Лъчезар Цоцорков. 

Настоящият КУТ на “Асарел-Медет” АД, гр.Панагюрище  е учреден през 

2011г. съгласно изискванията на чл.27 и чл.28 от Закона за здравословни и 

безопасни условия на труд. Същият работи с приет годишен план, разбит по 

тримесечия, съгласно изискванията на чл.29 и чл.30 от ЗЗБУТ. 

`За периода 2009 г.-2011/12г. КУТ е провел 16 заседания, на които са раз-

гледани следните групи въпроси, свързани с дейността по  опазване на здравето 

и осигуряване безопасността на работещите в дружеството: 

1.Обезопасяване на машини и съоръжения; 

2.Относно колективни и лични предпазни средства; 

3.Организация на труда; 

 4.Промени  в технологията на производство; 

 5.Анализ на травматизма и професоналните заболявания; 

    6.Документи и анализи, получавани от Службата по трудова медицина: 

- Оценки на риска и актуализации на същата; 

- Анализи за здравословното състояние на база временна нетрудоспособност; 

- Анализ на здравословното състояние на база проведени профилактични ме-

дицински прегледи; 

-   Заключение за пригодност на персонала да изпълнява служебните си задъл-

жения; 

- Обобщен анализ на заболеваемостта на база на горепосочените анализи и 

оценката на риска; 

- Физиологичен режим на труд и почивка; 

- Измерване факторите на работната среда; 

От проведените заседания са оформени 69 броя предложения към Работода-

теля: 

1. По реформиране организацията на труда - 10 бр.предложения; 

 

2. По обезопасяване на машини и съоръжения- 18 бр.предложения; 
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3. По въвеждане на нови производства, машини и съоръжения- 9 

бр.предложения; 

 

4. По въпросите за колективни и лични предпазни средства -10 

бр.предложения; 

 

5. По промени в технологията – 5 бр.предложения; 

 

6. Други предложения за подобряване условията на труд-17 

бр.предложения; 

 

      Ежегодно са провеждани обучения на КУТ съгласно изискванията на Наред-

ба 4/1998 година. 

       Специалистите на СТМ “Одико-69” ООД периодично са провеждали обуче-

ния на работниците и служителите по правилата на първа долекарска помощ, 

взаимопомощ и самопомощ с осигурена възможност за практически упражнения 

на манекен.  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ПО ПРЕВЕНЦИЯ НА РИСКА 

 

Фирма “Асарел-Медет” АД изготвя ежегодни проекто-програма за пре-

венция на риска, които се обсъжда със специалистите от отдел БЗР, КУТ, СТМ  

и съответните Ръководители на структурни звена. На база на тези проекто-

предложения се утвърждава от ръководството програма за подобряване на здра-

вословните и безопасни условия на труд. 

 

 

За периода от 1999 г. до 2011 г. са инвестирани - над 540 млн. лева   в проекти 

 

за мащабна модернизация на целия технологичен цикъл,                                                              

по-добри условия на труд, екология, енергийна ефективност, развитие на човеш-

кия капитал и корпоративно развитие. 

 

За отчетния период е изготвена пълна оценка на риска на цялото 

предприятие с изследване условията на труд в т.ч. 

- Обогатителна  фабрика; 

- Рудник “Асарел” и ЦРБ; 

- ВОС, МБИ и ПС; 

- Ремонт ОФ, ВОС, МБИ и ПС; 
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- Администрация; 

 

Извършена е оценка на риска на следните нови обекти: 

 Земно-механична лаборатория; 

 Мини ВЕЦ “Калето”; 

 ЦПТ 2; 

 Екстракция и електролиза; 

 КСТ 

 

При подготовката на новата оценка на риска са извършени цялостни 

измервания на всички фактори на работната среда- физични, физико-

химични и защитни електрически измервания. 

При провежданите от СТМ “Одико-69” ООД контролни наблюдения бе 

констатирано: 

- специалистите в дружеството са  предприемали актуални мерки за осигуря-

ване на здравословни и безопасни условия на труд; 

- машините и съоръженията са обезопасени; 

- всички работни места са оборудвани с колективни предпазни средства;  

- на всички работници се предоставят необходимите лични предпазни средс-

тва; 

-  извършват се необходимите обучения и инструктажи; 

Непрекъснато се осъществява модернизиране на основното производство. 

 

Грижи за здравословното състояние на персонала 

 

Осигурено е спешно медицинско обслужване от Здравната служба с 24 

часово дежурство на  медицински специалисти. 

Ежегодно се провеждат периодични профилактични медицински прегле-

ди и изследвания.  Осигурено е непрекъсната медицинска профилактика на 

персонала  от лекари консултанти на дружеството. Необходимите за всяка 

длъжност прегледи и изследвания се  определят от Службата по трудова меди-

цина  “Одико-69”ООД и се реализират от Специализиран медицински център. 

 

За отчетния период, периодично по шестмесечия, СТМ  “Одико-69” 

ООД изготвя следните анализи: 

Анализ на заболеваемостта с временна нетрудоспособност на база 

- болнични листове се изготвя 2 пъти годишно. 
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- Анализ на заболеваемостта на база профилактични медицински прегледи 

се извършва ежегодно след провеждането на прегледите. 

- Изготвя се обобщен анализ на заболеваемостта на база двата горепосоче-

ни анализа и оценката на риска- ежегодно. 

Към всеки от анализите са разработени и предложени на ръководството на 

Дружеството проектомероприятия за оптимизиране грижите за здравослов-

ното състояние на персонала. 

 По искане на Ръководството на Дружеството през 2011г. СТМ “Одико-

69” събра информация и разработи сравнителен анализ на заболеваемостта на 

персонала в “Асарел-Медет”АД, Пазарджишка област и  в Република България  

за социално-значими заболявания. Сравнителният анализ бе изготвен на база  

официално публикувани данни в доклади на Министерството на здравеопазване-

то, Националния статистически институт и регионалните му подразделения, 

данни от Националния център за здравна информация, от Националната здравна 

стратегия и данни от Общинска болница – Панагюрище и такива от профилак-

тичните прегледи в дружеството. 

В резултат на този анализ СТМ “Одико-69” ООД направи следните изво-

ди: 

1. За здравето на работници и служители в “Асарел – Медет” АД Ръководс-

твото полага системни грижи, което е довело до намаляване на заболеваемостта, 

значително по-ниски от средните за страната. 

 

2. Осъществяваната ежегодна профилактика за персонала на “Асарел – Ме-

дет” АД е с широк обхват на прегледите и изследванията, осъществява се от 

компетентни лекари – специалисти.  

 

3. Службата по трудова медицина работи задълбочено и неотлъчно и също 

допринася за добрите резултати и грижи за здравословното състояние на персо-

нала. Няма регистрирани професионални заболявания. Намалени са трудовите 

злополуки в “Асарел Медет” АД в последните години и са значително по-ниски 

от средните за страната и за минно – добивната промишленост. 

За 2010 г. няма регистрирани трудови злополуки, а за 2011г. има регистрира-

на само една възстановена трудова злополука.  

До тези високи резултати се стига чрез внедряване на най-нови технологии в 

производството осигуряване на колективни и лични предпазни средства и посто-

янен контрол за изпълнение на инструкциите по безопасност при работа, осъ-

ществяван от ръководителите и от отдел БЗР. 
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Социологически изследвания по проблемите на безопасността и здраве при 

работа 

През  периода 2009 г. - 2011г. година бе извършено проучване на мнение-

то на персонала на ”Асарел-Медет” АД за условията на труд и тяхното  

оптимизиране. Въпросите, зададени към работници и служители, обхващаха  

целия трудов процес.  

Мнението на работниците и служителите е ,че има разработена Политика 

по здравословни и безопасни условия на труд, която отговаря на изискванията на 

нормативните документи  и нейното изпълнение се контролира от Ръководство-

то. 

В заключение, главният извод от проучването, е че хората са информира-

ни, имат активно отношение към условията на труд и оценяват положително се-

риозната и отговорна дейност по подобряването им и едновременно с това по-

казват своето очакване за допълнителни мерки по превенция на риска. 

В края на 2011г. са проведени  две нови анкети по проблемите на безо-

пасност и здраве при работа с представителни извадки за цялото дружество и за 

основните звена като Обогатителна фабрика, Рудник “Асарел”, ВОС, Звено  

“Ремонт Рудник и ЦРБ” и  Администрация . Двете анкети са свързани 

както с личните и колективни средства за защита, така и  с обективната оценка 

на персонала за полаганите грижи за оптимизиране условията на труд. 

  Резултатите от проведените анкети показват задоволството на работещите от 

конкретните мерки и политика на Ръководството по безопасност и здраве. Ре-

зултатите от анкетите са представени в доклад до ръководството на дружество-

то, придружен с идеи за оптимизиране дейностите по безопасност и здраве при 

работа. 

В изпълнение на приетите програми за инвестиции, за въвеждане на ново 

оборудване и технологии и за превенция на риска, ръководството и специалис-

тите на “Асарел-Медет” АД и КУТ продължават своята ежедневна отговорна 

работа за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

        От 1 август 2012 г. стартира изпълнението на проект за подобряване усло-

вията на труд в „Асарел-Медет” АД. По договор са предвидени 183 640,50 лв., 

като 146 912,40 са по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

схема за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ BG 051PO001-2.3.02 

„Безопасен труд”. 
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Закон за безопасните условия на труд 
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Колективни трудови договори по предприятия 

Сайт на Европейската комисия - http://ec.europa.eu/index_en.htm 

ИСО сертифициране - http://www.iso.org/iso/home/standards/certification.htm 
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