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ПРИ РАБОТА В СТРОИТЕЛСТВОТО В БЪЛГАРИЯ
Доц. д-р Румен Калчев
Рецензенти: проф. д-р Пламен Илиев
доц. д-р Благо Благоев
Увод
Темата за безопасност и здраве при работа (БЗР) е изключително актуална сега, в началото на ХХІ век. Вниманието на обществото към осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд се засилва под влиянието на синдикатите, международните и националните организации. В условията на демографски срив в страните от Европейския съюз
(ЕС) от икономическа гледна точка е важно да се запазва
здравето и трудоспособността на човешките ресурси за
възможно най-дълъг период. Не по-маловажни са и социалните последици от нарушаването на БЗР.
Строителството е една от най-рисковите икономически дейности и генерира
голям брой трудови злополуки. Това се отразява негативно на имиджа, на икономическите резултати от работата на строителните фирми и е в основата на интереса
на автора към проблемите на безопасността и здравето в сектора.
Обект на изследване в разработката е сектор „Строителство” в Република
България. Предмет на изследване са БЗР в строителството.
Целта, поставена в студията, е да се изследва спецификата на БЗР в строителството у нас и на тази основа да се изведат основните перспективи пред тяхното развитие.
Реализирането на целта предполага решаването на следните задачи:
- изясняване на концепцията за БЗР;
- преглед на международните, националните стандарти и националната политика в областта на БЗР;
- представяне на спецификата на БЗР в строителството;
- анализ и оценка на перспективите пред БЗР в строителството у нас.
В хода на работата по студията се използват системният и прогнозният подход, методите на наблюдението, сравнението, анализа и синтеза, индукцията и дедукцията.
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1. Същностна характеристика на безопасните
и здравословни условия на труд
В научната литература и в нормативната материя се срещат редица понятия
за назоваване на условията на труд, „които са или синоними, или имат много близко
значение, или се включват едно в друго, като съдържание и обхват, или са логически обвързани, като например: „условия на трудовата дейност”, „трудови условия”,
„условия на производствената среда”, „благоприятни условия на труд”, „безопасност и здраве при работа” и т.н.”1.
Условията на труд се дефинират нееднозначно. В широк смисъл включват
„всички дадености, при които протича трудът на работещия, определящи се от обществения характер на труда, от господстващите в обществото производственоикономически и политически отношения”2, т.е. те са събирателно понятие, представляващо съвкупност от фактори, които могат да се идентифицират както на
работното място, така и извън него. Широкото тълкуване на понятието „условия на
труд” позволява в него да намерят място: видът на техническото и технологичното
обзавеждане; ергономичната обоснованост на конструкцията на машините, механизмите и инструментите; санитарно-хигиенните условия; естетическите условия;
социално-психологическите условия; организационните форми на функциониране на
работната сила; обществени и политически отношения и др. По-голямата част от
тези фактори са външни по отношение на работната сила, не зависят от нея, но в
същото време предопределят трудоспособността на човека и неговата жизнена
дейност през работния ден и вън от него.
В тесен смисъл условията на труд се конкретизират като „съвкупност от фактори, които обкръжават работещия и определят възможностите за производително
прилагане на неговите сили”3. Още по-прецизно условията на труд могат да се
дефинират като „съвкупност от технически, организационни, икономически, санитарно-хигиенни и психосоциални фактори на производствената среда и трудовия
процес, които оказват влияние върху функционалното състояние на човека, производителността и ефективността на неговата дейност”4. В този смисъл за технически фактори могат да се приемат всички използвани в процеса на труда машини, инструменти, съоръжения, материали и технологии. Организационните фактори са свързани с цялостната субординация на дейностите в дадено предприятие,
с организацията на работните места, прилаганите системи на заплащане, трудовите правоотношения, въведения режим на труд и почивка и пр. Санитарно-хигиенните фактори обхващат компонентите на микроклимата (температура, влажност,
подвижност на въздуха, работа на открито и др.), наличието/липсата на радиация и
йонизиращи лъчения, осветление, прах, шум, вибрации, токсични вещества и др.
Психосоциалните фактори се изразяват в интензивността на труда, равнището
1

2
3
4

Донев, Г., К. Петкова, И. Кокалов. Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието.
София: Труд и право, 2009, с. 30.
Терминологичен минимум по професионално ориентиране и трудова заетост. София: Парус, 2001, с. 136.
Калчев, Р. Управление на персонала. Варна: Наука и икономика, 2009, с. 254.
Донев, Г., К. Петкова, И. Кокалов. Наръчник по безопасност и здраве при работа в предприятието.
София: Труд и право, 2009, с. 30–31.
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на монотонност, отношенията с колеги и ръководство, възможностите за социални
контакти и др. Икономическите фактори характеризират равнището на производителност на труда, цялостното финансово състояние на предприятието, перспективите пред неговото бъдеще и пр.
Социално-икономическото значение на условията на труд се проявява чрез
работоспособността на човека, която може да се формулира като „неговата способност да изпълнява определен обем на работа с определено качество и в определен срок”5. Като основни фактори на условията на труд, влияещи върху работоспособността, се приемат интензивността и монотонността на работата, характеристиките на техническите средства, санитарно-хигиенните условия, режимът на труд
и почивка6. Всяко нарушение на условията, при които се извършва трудът, води до
неблагоприятни въздействия върху изпълнителите. Чувствително нараства разходът
на сили за преодоляване и неутрализиране на влошаването им и за защита на организма. Увеличеният разход на енергия предизвиква нарушения в динамичния стереотип и в нормалното функциониране на работните органи и други системи на
човека.
Допълнителният разход на сили е неефективен и не води до нарастване на
количеството на продукцията. В резултат на промените във функционирането на
човешкия организъм намалява темпът на работа, снижава се производителността
на труда, влошава се използването на работното време на персонала и машините,
нараства броят на погрешните действия и се влошава качеството на продукцията.
Обратно, подобряването и рационализирането на условията на труд водят до положителни изменения в резултатите от труда.
Освен изброените непосредствени изменения в работоспособността на човека, условията на труд оставят и по-трайни отражения върху цялостния статус на
организма и предопределят възрастовата граница на ефективната му трудоспособност. От условията на труд зависи не само естественото застаряване на организма,
но и продължителността на трудоспособната възраст, проявата на явления като
професионален травматизъм, инвалидност, професионални заболявания, временна
нетрудоспособност и др., а така също и незадоволителното функциониране на човешкия организъм – хипертрофия или недоразвитост на отделни органи, отклонения от хармоничното развитие на психиката и интелекта.
Важна форма на проявление на социалното значение на условията на труда е
тяхното влияние върху отношението на работещите към изпълняваната от тях работа и към труда изобщо. Това отношение се натрупва в съзнанието им както под
непосредственото въздействие на отделните елементи на условията на труда, така
и чрез оценката, която обществото дава на състоянието на условията на труд, посредством диференциацията в работната заплата и доплащанията към нея в зависимост от отклонението на условията на труда от нормалните. Отношението на
заетите към труда при определени условия може да се прояви в повишена или намалена трудова активност, в равнището на текучество на кадрите, в съгласието да
5

6

Цитирано по: Шопов, Д., М. Атанасова. Управление на човешките ресурси. (Част 1). София: Тракия
– М, 2003, с. 294.
Пак там.
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работят при определени условия само някои категории работници (например на много
строителни обекти с особено тежки трудови условия, въпреки високото заплащане,
отиват само работници с ниско образователно и квалификационно равнище).
Социално-икономическото значение на оптимизацията на условията на труд
се проявява и чрез разходите, които се правят за компенсиране на неблагоприятните трудови условия. Те се изразяват в по-високи основни заплати и доплащания за
работа при утежнени условия, намален работен ден за някои професии, увеличен
платен отпуск, намаляване на пенсионната възраст, предоставяне на допълнителна
храна или противоотрови, поддържане на профилакториуми, заплащане на временна нетрудоспособност и др. В рамките на отделното предприятие и респективно в
национален мащаб това са огромни суми, които ежегодно се изразходват.
Концепцията за БЗР стеснява разбирането за благоприятни условия на труд
до конкретните характеристики на работното място. В литературата има единомислие във връзка със съдържанието, безопасността и здравето при работа. Понятието „здравословни и безопасни условия на труд” може да бъде извлечено от
Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ), в който те са
дефинирани като „такива условия на труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо, психическо и социално благополучие на работещите лица”7. К. Владимирова отбелязва, че безопасни и здравословни са „такива условия на труд, които не водят до
злополука при работа и създават предпоставки за добро физическо, психическо и
социално положение на работещите лица. Условията на труд са безопасни, когато
позволяват трудовият процес да се осъществява така, че да се опази физическият
и психическият интегритет на човека от външно въздействие върху него. Условията на труд са здравословни, ако позволяват нормално функциониране на човешкия
организъм”8.
От представеното дотук може да се направи извод, че безопасните и здравословни условия на труд са материални условия, които отстраняват или ограничават неблагоприятното въздействие на трудовия процес върху работната сила и се
състоят от два елемента: безопасни условия на труд и здравословни условия на
труд.
Безопасните условия на труд се отнасят преди всичко до техническата
безопасност. С тях се гарантира опазването на физическата и психическата цялост
на човешкия организъм и се предотвратява външното неблагоприятно влияние върху
него. Те поставят изисквания за работа с инструменти, машини, механизми, повдигателни съоръжения, скелета и др. Така например машините се обезопасяват чрез
поставяне на защитни екрани, на работещите се предоставят каски, колани, защитни очила, обувки, предни престилки и т.н.
За разлика от тях здравословните условия се свързват главно с хигиената
на труда. Това са условия на труд, които позволяват нормалното функциониране на
човешкия организъм. Те се изразяват в изисквания към съпътстващи трудовия про7
8

Вж. ЗЗБУТ. // ДВ, № 124, 1997, посл. изм. ДВ, № 7, 2012, допълнителни разпоредби, §1.
Владимирова, К. Икономика на труда. София: Сиела, 2009, с. 361.
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цес условия. Целта е да се предотвратят неблагоприятните последици от работната среда. Например предвиждат се минимални норми за осветление, норми за процентно съдържание на прах във вдишвания въздух, норми за допустимия праг на
шум, предоставят се маски, антифони, зимно и лятно работно облекло, ръкавици и
ред други лични предпазни средства.
Заболеваемостта и производственият травматизъм са показателни за състоянието на БЗР. „Заболеваемостта е отклонение, субективно или обективно, от състоянието на физическо или психическо благополучие или от нормална функция. В
широк смисъл тя представлява съвкупността от всички болестни състояния, които
са регистрирани от здравната служба и се разполага с необходимата информация
за тях, която позволява статистическата им обработка”9. За изследване на здравното състояние в теорията и практиката се използват редица показатели10, които се
базират на характеристиките на работещите по някои от техните най-важни признаци: пол, възрастови групи, трудов стаж, професии и др. Изследванията се насочват в следните направления: обхват на лицата с профилактични прегледи; констатирано здравно състояние на работещите в резултат на профилактичните прегледи;
временна нетрудоспособност по лица и по случаи. Изчисляват се броят и относителните дялове на лицата, обхванати от профилактични прегледи по пол, възраст и
професия, а също така:
1. Честота на лицата със/без заболявания – брой лица със/без заболявания на
100 прегледани лица.
2. Относителен дял на регистрираните (стари и нови) заболявания от съответната група по Международната класификация на болестите (МКБ) спрямо всички
заболявания, открити при профилактични прегледи.
3. Моментна болестност (честота на заболяванията) – брой заболявания (стари
и нови), регистрирани при профилактични прегледи на 100 прегледани лица.
4. Честота на случаите с констатирана временна неработоспособност (ВН) –
брой случаи с ВН на 100 осигурени работещи.
5. Честота на календарните дни, загубени поради ВН (тежест) – брой календарни дни, загубени поради ВН на 100 осигурени работещи.
6. Средна продължителност на един случай с ВН – брой календарни дни, загубени поради ВН спрямо всички регистрирани случаи с ВН.
7. Честота на лицата, които през годината са с ВН – брой работещи с ВН през
годината на 100 осигурени работещи.
8. Честота на често и дълго боледуващи лица (ЧДБЛ) – брой ЧДБЛ с ВН на
100 осигурени работещи.
9. Относителен дял на ЧДБЛ – Брой ЧДБЛ с ВН на 100 лица с ВН.
10. Средна продължителност на ВН при ЧДБЛ (дни) – брой календарни дни на
ВН при ЧДБЛ спрямо общия брой на ЧДБЛ.
9
10

Салчев, П. Показатели за заболеваемост (www.ppt2txt.com).
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Производственият травматизъм се изразява в допуснатите трудови злополуки при работа. Трудови злополуки са всички травматични увреждания, ако са довели до временна нетрудоспособност, инвалидност или смърт на работника, станали
по време на работа, през времето на почивките или когато работещият отива или се
връща от работа (в рамките на един час). Трудовите злополуки се делят на леки
трудови злополуки – довели до нетрудоспособност в рамките на деня; средни трудови злополуки – довели до временна нетрудоспособност повече от един ден; тежки трудови злополуки – с постоянна нетрудоспособност или загуба на трудоспособност над 50%; аварийни – когато пострадалите са трима или повече (групово пострадване) от една и съща причина; смъртни и всички останали.
За отчитане и изследване на размера и тежестта на трудовите злополуки в
практиката понастоящем се използват различни показатели11. Така например Евростат използва показатели за броя, процентното разпределение, честотата и стандартизираната честота на сериозни и фатални инциденти по време на работа. Процентното разпределение на сериозни инциденти по време на работа и фатални произшествия по време на работа се изчислява по икономически сектори и в рамките
на всички характеристики на работната сила като възраст, пол, степен на образование и др. Честотата на сериозни инциденти по време на работа е броят на лицата,
участващи в злополуки на работното място с повече от 3 дни отсъствие на 100 000
заети лица. Честотата на злополуките с фатален изход при работа е броят на лицата с фатални инциденти по време на работа на 100 000 заети лица.
За разлика от Европейската статистика на трудовите злополуки, която се базира на изследването на работната сила, НОИ използва данните от годишното наблюдение по труда. То представлява изчерпателно годишно наблюдение, което се
извършва по статистическите отчети по труда, попълвани от предприятията, фирмите, организациите и др. Данните за средносписъчен брой на наетите (осигурените) лица и отработените човекочасове от това наблюдение се използват за изчисляване на следните показатели, утвърдени с Наредбата за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки12: коефициент на
честота (Кч); индекс на честота (Ич); коефициент на тежест (Кт); индекс на тежест (Ит).
Като основа за изчисляване на всички индикатори за трудовия травматизъм
се използва показателят за брой на трудовите злополуки. Броят и динамиката на
регистрираните трудови злополуки изследвани общо за страната, по сектори на икономическа дейност, по регионален признак, по професионален признак, по характер,
причинители, тежест на злополуките, по пол, възраст, образование на лицата, по
размер на предприятията, в които са допуснати и т.н., дават добра представа за
състоянието и тенденциите на трудовия травматизъм, но неговите контури стават
още по-ясни при използването на Кч, Ич, Кт и Ит. Те се изчисляват по следния
начин:
11

За приложението на показателите за изследване на трудовия травматизъм може да се проследят
изданията на Националния осигурителен институт и данните на Евростат.
12
ДВ, № 6, 21.01.2000, в сила от 1.01.2000, посл. изм. и доп., № 19 от 19.02.2002 г., в сила от 1.01.2002
г. (приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г.)
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1. Коефициент на честота на трудовите злополуки (Кч) – брой трудови злополуки на 1000 наети/осигурени лица:
Брой отчетени трудови злополуки за периода
Кч =

х 1000.
Средносписъчен брой наети/осигурени лица

2. Индекс на честотата на трудовите злополуки (Ич) – брой трудови злополуки на един млн. отработени часове:
Брой отчетени трудови злополуки за периода
Ич =

х 1000 000.
Брой отработени часове за периода

3. Коефициент на тежест на трудовите злополуки (Кт) – брой загубени календарни работни дни на един нает/осигурен:
Бр. загубени календ. дни от тр. злополуки за периода
Кт =

.
Средносписъчен брой наети/осигурени лица

4. Индекс на тежест на трудовите злополуки (Ит) – брой загубени календарни
дни от трудови злополуки през отчетния период на един млн. отработени часове:
Бр. загубени календ. дни от тр. злополуки за периода
Ит =

х 1000 000.
Брой отработени часове за периода

К. Владимирова предлага към така установените показатели за отчитане и
изследване на трудовите злополуки, на ниво предприятие, да се включи и показателят „Стойност/цена на трудовата злополука”(Кст.т.з.), който се определя от размера на разходите и загубите вследствие: изплатени заплати на пострадалите работници за деня на злополуката; изплатени заплати на работниците, които не са пострадали лично, но поради инцидента не са работили пълноценно; разходи за ремонт и
възстановяване на машините, повредени по време на инцидента; пропуснати ползи
от снижена производителност на работниците, пряко или косвено засегнати от инцидента; изплатени суми за преминаване към труд в извънработно време и за наемане на нови машини и съоръжения, ако това се налага и др.13 Изразяваме принципно
съгласие за съществуването на този показател, но според нас той много трудно би
могъл да бъде изчислен на практика. Не бива да се забравя, че дори и да няма
злополуки, производителността на наетите лица не винаги е на едно и също равнище. Освен това, към така посочения списък с евентуални разходи би трябвало да
се прибавят и болничните, които работодателят поема за своя сметка. Изчисляването на показателя се извършва по следния начин:
Обща стойност на разходите за тр. злополуки за периода
Кст.т.з. =

.
Отработени човекочасове за периода

13

Владимирова, К. Икономика на труда. София: Сиела, 2009, с. 377.
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Според нас е подходящо в системата от показатели за изследване на трудовия травматизъм да се включи и показател за несъздадената, пропуснатата брутна
добавена стойност (БДС пр. т.з.), вследствие на загубените работни дни поради
трудови злополуки. Изчисляването му е съвсем елементарно:
БДСпр.т.з.= брой загубени работни дни/часове поради трудови злополуки х добавена
стойност на едно наето лице за един ден/час в съответния сектор на икономиката (лв./евро).

Разбира се, не бива да се абсолютизира значението на тези показатели. Към
тях биха могли да се добавят и други производни или съвсем различни показатели,
които да дадат детайлизирана представа за състоянието и тенденциите в областта
на БЗР. По-важно е не да се отчитат и изследват трудовите злополуки, а да се
извършва превантивна работа за тяхното недопускане. Решаващи в този случай са
международните и националните норми и практики.
2. Международни, национални стандарти и национална политика
в областта на безопасността и здравето при работа в България
Темата за БЗР присъства широко в дейността на международните организации. Здравословните и безопасни условия на труд са едно от основните човешки
права. Те са обект на коментар и регламентация от международните организации и
вътрешните законодателства на страните, членуващи в тях. В едно изследване
едва ли е възможно и необходимо да се изброят и систематизират всички актове,
засягащи в по-голяма или по-малка степен безопасните и здравословни условия на
труд14. Между тях обаче има някои, които заслужават особено внимание.
Във Всеобщата декларация за правата на човека15, чл. 23 Организацията
на обединените нации прокламира, че „всеки човек има право на труд, на свободен
избор на работа, на справедливи и благоприятни условия на труд, както и на закрила срещу безработица”. Международният пакт за икономически, социални и културни права16 задължава държавите, страни по пакта, да признаят правото на всяко
лице да се ползва от справедливи и благоприятни условия на труд, които да му
осигурят по-специално безопасни и здравословни условия на труд.
Европейската социална харта17 защитава основните социални и икономически права на гражданите. На сесията на Парламентарната асамблея на Съвета
на Европа през 1996 г. в Страсбург се приема нов документ, който представлява
преработена и допълнена социална харта, влязла в употреба под името Ревизирана Европейска социална харта18. Тя е ратифицирана от 15 държави, между които
14

Д. Шопов и М. Атанасова съобщават за над 700 нормативни акта (закони, постановления, наредби,
правилници, норми) по условия на труд само в България. Вж. Шопов, Д., М. Атанасова. Управление
на човешките ресурси. (Част 1). София: Тракия – М, 2003, с. 297.
15
Приета и провъзгласена с резолюция 217А(ІІІ) на Общото събрание на ООН от 10.12.1948 г.
16
ДВ, № 60, 1970; ДВ, № 43, 1976 (Приет от Общото събрание на ООН на 16.12.1966 г. Ратифициран
с Указ № 1199 от 23.07.1970 г. на Президиума на Народното събрание на Народна Република България. Пактът е в сила в България от 03.01.1976 г.).
17
Приета през 1961 г. от Съвета на Европа в Торино, влязла в сила през 1965 г.
18
Ратифицирана в България със закон, приета от 38-то Народно събрание на 29.03.2000 г. (ДВ, № 30,
2000); Издадена от МТСП (ДВ, № 43, 2000, в сила от 01.08.2000).
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и България. Държавите от Централна и Източна Европа пристъпват към ратификация, без да са подготвили достатъчно условия в законодателните си системи. В
тези страни ратификацията дава тласък за промени в трудовото законодателство.
Ревизираната Европейска социална харта е един от най-богатите и обхващащ найширок кръг социални права международен акт. Съгласно чл. 3 от Ревизираната
Европейска социална харта, с цел да се осигури ефективно упражняване на правото
на безопасни и здравословни условия на труд, договарящите страни се задължават
в консултация с организациите на работодателите и работниците:
1. Да изготвят, приложат и периодично преразглеждат съгласувана национална политика по безопасност на труда, професионално здравеопазване и работна среда; водещата цел на тази политика е да подобри професионалната безопасност и
здравеопазване и да предотвратява злополуки и вреди за здравето, които произтичат, свързани са или възникват по време на работа, по-специално чрез свеждане до
минимум на причините за злополуки, присъщи на работната среда.
2. Да приемат законодателство за безопасността и здравеопазването в труда.
3. Да способстват за прилагането на такова законодателство със средствата
на контрола.
4. Да способстват за непрекъснатото усъвършенстванe на услугите за професионално здравеопазване за всички работници, предимно с превенция и консултации.
Здравословните и безопасни условия на труд днес представляват един от найважните и най-развити аспекти в политиката на ЕС, касаеща заетостта и социалните
дейности. В съответствие с това разбиране, със своя резолюция, Съветът на Европа
приема на 25 юни 2007 година нова Стратегия на Общността за здравословни и
безопасни условия на труд за периода 2007-2012 г.19, която има за цел до 2012 г. да
реализира 25% намаляване на трудовите злополуки в ЕС. Преминаването към нови и
продиктувани от информацията стратегии е глобално явление. През 2006 г. Международната организация на труда (МОТ) приема своята рамка за насърчаване на безопасни и здравословни условия на труд, Световната здравна организация (СЗО)
представя глобален план за действие относно здравето на работниците и служителите
за периода 2008-2017 г. Също така, много държави извън ЕС имат разработени стратегии за безопасни и здравословни условия на труд с цел по-ясно съсредоточаване върху
цялостната посока и установяване на приоритетите в това отношение.
В Европейския съюз функционират 28 децентрализирани институции20, които са
натоварени с определени задачи, свързани с управлението на програмите на общността. Тези служби извършват проучвания в съответните области, разпространяват
документи и информация, подпомагат страните в обмяната на опит и т.н. Между тях
е Европейската агенция за здравословни и безопасни условия на труд (EU-OSHA),
създадена през 1996 г. със седалище гр. Билбао21. Освен това с Решение на Съвета
на Европа от 27 юни 1974 г. се създава Консултативен комитет по безопасност,
хигиена и здравословни условия на труд към Европейската комисия22.
19

Вж. Официален вестник на Европейския съюз, Година L, 30.06.2007 (www.eur-lex.europa.eu).
Вж. Матисен, П. С. Р. Ф. Европейско право. Въведение. София: Сиела, 2007, с. 312"331.
21
За повече подробности относно структурата и дейността на агенцията вж. www.osha.europe.eu.
22
www.osha.europe.eu
20
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Законодателството и практиката на ЕС играе важна роля за формирането на
съвременното българско законодателство в областта на здравословните и безопасни условия на труд. Доказващ това твърдение е фактът, че в основния закон,
регламентиращ дейността по безопасност и здраве у нас – ЗЗБУТ, са посочени 21
релевантни (свързани, приложими) акта от Европейското законодателство, включващи 20 директиви и едно Решение на Съвета на Европа23 от времето преди присъединяването на нашата страна към ЕС.
Когато се разискват международните стандарти в областта на БЗР, не може
да не се спомене и приносът на МОТ. От годината на създаването си (1919 г.)
досега организацията развива активна нормотворческа дейност чрез приемане на
международни трудови конвенции и препоръки, които в своята съвкупност образуват един международен кодекс на труда. В края на 2011 г. броят на приетите конвенции е 189, а на препоръките 20124. България е член на МОТ от 1920 г. и макар и
идеологически обременено през периода 1947–1989 г., членството й е активно.
Българската държава ратифицира по-голямата част от международните трудови
конвенции25. Тук трябва да се отбележи, че почти всички конвенции на МОТ имат
пряко или косвено отношение към създаването на здравословни и безопасни условия на труд, но с конкретна насоченост между тях са 16 конвенции – № 28, 32, 62,
119, 120, 127, 134, 148, 152, 155, 164, 167, 172, 176, 184 и 187. Две от тези конвенции
засягат пряко строителството: Конвенция № 62 относно разпоредбите за безопасност (строителство), 1937 г.26 и Конвенция № 167 относно безопасността и здравето
в строителството, 1988 г. От изброените тук, България е ратифицирала Конвенции
№ 32, 62, 120, 127 и 164.
Между полезните инициативи, осъществени от МОТ, заслужава да се споменат и разработените Методически указания за системи за управление на БЗР
ILO-OSH 200127. Те имат по-скоро препоръчителен характер за работодателите и
могат да послужат като практически наръчник за постигане на добро ниво на превенция, намаляване на риска от трудови злополуки и заболявания, намаляване на
загубите на работно време поради професионални заболявания и трудови злополуки, намаляване на професионалния риск, повишаване качеството на труда и подобряване на фирмения имидж. Методическите указания са преведени на български
език през 2003 г. С представянето им Министерството на труда и социалната политика (МТСП) и Министерството на здравеопазването (МЗ) препоръчват на рабо23

Директивата е нормативен акт, приет от институции на Европейския съюз. Заедно с Регламентите и
Препоръките, Директивите са част от Европейското законодателство. За разлика от Регламента,
който се прилага изцяло и директно, Директивата определя цели, които да се постигнат от странитечленки в определен срок. Този срок позволява на националните правителства да се адаптират в
новата регламентация.
24
Вж. www.ilo.org. В тази връзка е интересно и изследването на проф. В. Мръчков относно активността
на нашата страна в работата на МОТ. Вж. Мръчков, В. Международните трудови конвенции в
България. Сборник. София: КНСБ, 1992.
25
Броят на ратифицираните от България конвенции към 31.12.2011 г. е точно 100, т.е. около 53% от
общия им брой.
26
Влиза в сила в България през 1950 г.
27
Разгледани и одобрени на тристранна среща на експерти през април 2001 г. Административният
съвет на МОТ одобрява за публикуване текста на указанията на 281-та си сесия през юни 2001 г.
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тодателите да разработят и внедрят, с участието на представителите на работниците и служителите и комитетите по условия на труд в предприятията, своя, адаптирана към характера на съответния бранш система за управление на дейността за
осигуряване на безопасността и здравето на работещите, като част от системата
за управление на предприятията.
Независимо от малкия брой ратифицирани конвенции, конкретно насочени към
безопасността и здравето при работа, може да се каже, че те, заедно с цялото законодателство и документи на МОТ, оказват много съществено влияние върху българското законодателство в тази област. В резултат нашата страна разполага със съвременна, богата нормативна база за изграждане и контрол на системи за управление на
безопасността и здравето при работа в национален и организационен аспект.
Както посочихме по-рано, в България са в сила стотици нормативни актове,
свързани с дейността по безопасност и здраве. Те могат условно да се разделят в
две групи – общи и специфични. Общите актове имат задължителен характер за
всички национални институции, сектори, работодатели, работници и служители. Те
определят националните стандарти във връзка с условията на труда. Специфичните са насочени към определени сектори и дейности, например за строителство,
транспорт, химия и пр.
Безусловно, основно място в националното законодателство заема Конституцията на Република България28. В нея е записано, че „работниците и служителите имат право на здравословни и безопасни условия на труд”29.
Кодексът на труда30, като основен трудов закон на страната, също поставя
изисквания към условията на труда. Те са систематизирани в Глава 13 – “Здравословни и безопасни условия на труда”. В нея се предвижда всеки работодател да
осигури здравословни и безопасни условия на труд, така че опасностите за живота
и здравето на работника или служителя да бъдат отстранени, ограничени или намалени (чл. 275). Освен това се поставят изисквания във връзка с правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието (чл. 277),
инструктажа и обучението по безопасните методи на работа (чл. 281), задълженията за осигуряване на санитарно-битово и медицинско обслужване (чл. 282), специалното работно облекло и личните предпазни средства (чл. 284), осигуряването на
безплатна храна (чл.285), ограничаване продължителността на работа във вредна
или опасна среда (чл. 286), извършването на периодични медицински прегледи
(чл.287), предотвратяване и отчитане на трудови злополуки (чл. 289). Редица текстове от Кодекса на труда касаят здравословните и безопасни условия на труд при
извършване на работа от разстояние (чл. 107к), при извършване на работа в предприятие ползвател (чл. 107х), специалната закрила на някои категории работници и
служители – непълнолетни и жени (чл. 303 и 307). Предвидена е административнонаказателна отговорност за нарушение на нормативните изисквания за здравословни и безопасни условия на труд (чл. 413).
28

ДВ, № 56, 1991, посл. изм. ДВ, № 12, 2007, в сила от 13.07.1991 г.
Конституция на Република България, чл. 48, ал. 5.
30
ДВ, № 26 и № 27,1986, посл. изм. ДВ, № 77, 2012.
29
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При изпълнение на изискванията на Кодекса на труда се спазват разпоредбите на ЗЗБУТ. С него се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите, представителите на работещите по БЗР, на лицата, които за
своя сметка работят сами или в съдружие, и на други организации и юридически
лица за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. Този закон въвежда общи принципи за превенция и мерки за стимулиране подобренията на безопасността и здравето на работещите. В него се представят подробно общите изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 3–13), задълженията на работодателите в това отношение (чл. 14–34), икономическите форми
за подобряване на условията на труд (чл. 51–52). Освен това се описват задълженията на основните субекти в държавата при провеждане на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (чл. 35–43) и се урежда учредяването и управлението на фонд „Условия на труд” (чл. 44–50). Специално внимание заслужават: текстовете относно защитата от професионалните рискове и превенция на тези рискове (чл. 24); службите по трудова медицина (чл. 25–25д); участието на работещите при обсъждането и приемането на всички мерки, които се
отнасят до здравето и безопасността им и изграждането на комитети и групи по
условия на труд в предприятията (чл. 26–31).
В групата на общите нормативни актове попадат още множество закони, постановления, правилници, наредби и заповеди. Законодателството у нас насочва
усилията си в няколко основни насоки:
• Създаване на национална политика по БЗР, съобразена с европейските стандарти.
• Задължаване на работодателите да организират работата в предприятията
по такъв начин, че: да се неутрализира вредното влияние на отклоненията в
параметрите на работната среда; да се премахват и ограничават отклоненията в условията на труд; обучението и инструктажът за безопасна работа
на работещите, както и периодичното медицинско обслужване, да се приемат като безусловно необходими и едва ли не да се превърнат в елемент
на фирмената култура.
• Специална закрила на някои категории работници и служители.
• Контрол върху дейността по безопасност и здраве.
Задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд
принципно се поделят между държавата, работодателите и наемния персонал. Координатите на политиката обаче се задават от държавата. Националната политика
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в България се определя и провежда от Министерския съвет съгласно изискванията на ЗЗБУТ. Според
чл. 38 от Закона политиката за осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд се определя и осъществява след съгласуване, в рамките на постоянни или
временни структури, на тристранното сътрудничество на национално, секторно и
регионално равнище.
Отговорен за разработването, координирането и провеждането на държавната политика в областта на осигуряването на здравословни и безопасни условия на
труд е министърът на труда и социалната политика, който: всяка година изготвя
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анализи за състоянието, тенденциите и проблемите на дейността по осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд и предлага мерки за подобряването й;
издава нормативни актове по осигуряването на здравословни и безопасни условия
на труд; утвърждава правила за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд; определя условията, реда и изискванията за извършване на обучение, измервания и консултации в областта на безопасността на труда; осъществява контрол по спазване на законодателството и по изпълнение на задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд във всички сектори и икономически дейности и др.
Важни функции във връзка с осъществяването на държавната политика има
министърът на здравеопазването, който ръководи и координира дейността по опазване и укрепване на здравето при работа като: анализира състоянието на работната
среда и на трудовия процес и влиянието им върху здравето; разработва задължителни мерки за намаляване на професионалните заболявания; утвърждава норми,
правила, изисквания и методи за опазване здравето на работещите и за оценка на
здравния риск; осъществява контрол върху дейността на службите по трудова медицина чрез органите на държавния здравен контрол и т.н.
Националният съвет по условия на труд е постоянен орган при разработването и осъществяването на политиката за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд на национално равнище. Той се състои от представители на Министерския съвет, Националния осигурителен институт, национално представените
организации на работодателите и на работниците и служителите. Негов председател е министърът на труда и социалната политика. Националният съвет по условия
на труд: обсъжда състоянието на условията на труд и предлага мерки за подобряването им; обсъжда и изразява становища по проекти на нормативни актове по
въпросите на условията на труд и прави предложения за изменението и допълнението им; проучва и популяризира наш и чужд опит и т.н.
Контролът по спазването на трудовото законодателство и на изискванията за
безопасни и здравословни условия на труд в България се осъществява от Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” (ИА „ГИТ”). В резултат на проверките,
извършвани от органите на агенцията, при констатиране на нарушения се правят
предписания, съставят се актове и се налагат глоби на работодатели, длъжностни
лица, работници и служители. Като крайна мярка, може да се стигне до спиране на
производството до отстраняване на допуснатите нарушения.
Концентриран израз на националната политика е Стратегията за безопасност
и здраве за периода 2008–2012 г., представляваща документ, чрез който Правителството на Република България определя своята визия в областта на безопасните и
здравословни условия на труд. Стратегията отчита и развива приоритетите за развитие на БЗР и следва новите насоки за развитие на политиката на ЕС, очертани от
Европейската комисия в Стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г. За целите на изпълнението на
стратегията ежегодно МТСП разработва Национални програми по БЗР31.
31

За запознаване с пълния текст на Стратегията за БЗР 2008–2012 г. и на съответните годишни програми
вж. www.strategy.bg.
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На секторно и браншово равнище се формират отраслови32 и браншови съвети по условия на труд, които се състоят от представители на националните отраслови или браншови федерации, съюзи и синдикати на представителните организации
на работещите, на отрасловите или браншовите структури на представителните
организации на работодателите и от равен на тях брой представители на съответното министерство или ведомство. Сред функциите на отрасловите и браншовите
съвети са: анализ на състоянието на дейността по осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в съответния сектор и бранш; организиране и провеждане на обучение по правила, норми и методи, осигуряващи здравословни и безопасни
условия на труд и др.
На регионално равнище законът предвижда създаването на областни и общински съвети по условия на труд, които се състоят от представители на съществуващите регионални съюзи или организации на представителните организации
на работещите и на работодателите и от равен на тях брой представители на областната администрация или на местните органи за самоуправление. Регионалните
съвети по условия на труд осъществяват координация, консултации и сътрудничество при провеждане на политиката по условия на труд на съответното равнище.
За финансиране на дейности и мероприятия за подобряване на условията на
труд съгласно ЗЗБУТ се създава фонд „Условия на труд”, като второстепенен разпоредител с бюджетни кредити към министъра на труда и социалната политика.
Средствата по фонда се разходват за: финансиране на проекти и програми за подобряване на условията на труда, с браншова значимост и приложимост на резултатите; диагностика на професионалните болести; разработване на нормативни актове, правила, норми и изисквания; разработване и издаване на учебни и информационни материали и др.
Израз на вниманието, което обществото отдава на въпросите, свързани с безопасните и здравословни условия на труд, е формирането на Национално сдружение за здравословни и безопасни условия на труд през 2010 г.33 То е организация с нестопанска цел, чиито основни намерения са: да обедини най-активната, творческа и съзнателна част от обществото, свързана с дейността за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в Република България за изграждане на национална култура за БЗР; да утвърждава критерии
за добра професионална дейност по БЗР и трудова медицина; да участва в
национални, европейски и международни проекти за подобряване на условията на труд.
Както се вижда от изложеното, националните стандарти и националната
политика в областта на БЗР на трудещите се в България са в унисон с европейските критерии. Националното законодателство е хармонизирано с европейското и има
работещ характер. Налице е и определена доза гражданска активност. Въпросът
за спазването на стандартите и критериите е в прерогативите и компетенциите на
отделните стопански субекти от различните сектори на икономиката.
32
33

Тук употребяваме понятието „отраслови”, а не „секторни”, защото така е възприето в ЗЗБУТ.
www.nahsw.com
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3. Специфика на безопасността и здравето
при работа в строителството
Извършването на строително-монтажни работи (СМР) е съпътствано от множество трудови злополуки, вследствие на което се търпят икономически загуби, а нерядко
се загубва и човешки живот34. Поради това мероприятията във връзка с БЗР в строителните предприятия са от особена важност за тях. Тяхното провеждане е задължение
на всички участници в строителния процес – от инвеститорите до работниците на строителните площадки. На практика у нас сега е невъзможно да се извърши строителство
от официален инвеститор, без поне формално да са изпълнени изискванията за опазване
на безопасността и здравето. Отклонения от това правило се наблюдава единствено
при строителство, преустройство и ремонт, извършвани по стопански начин от отделни
граждани, без наличието на одобрени инвестиционни проекти.
Спецификата на дейността по безопасност и здраве е продиктувана от условията на труд в сектора. През 2011 г. у нас се проведе изследване за състоянието
на условията на труд в България, в което са обхванати всички икономически дейности, съгласно КИД 200835. То осигурява национално представителна оценка на условията на труд, в следните аспекти: БЗР; структура на работното време; характеристика на организацията на труда; заплащане на труда; социално сътрудничество;
почивки, отпуски и свободно време; достъп до обучение и информация; достъп до
здравни услуги; баланс „работа–живот“ и др.
Според изследването сектор „Строителство” е с най-висок риск по отношение на работната среда. Наетите в сектора са изложени на вибрации от ръчни инструменти и машини, на силен шум, както на прекомерно ниски, така и на прекомерно
високи температури, на пушек, дим и прах. Освен на тези най-разпространени физически рискове, наетите в сектора са изложени и на влиянието на изпарения от
разтворители и разредители, като за този индикатор се отчита повишен риск само
за още един сектор – „Хуманно здравеопазване и социална работа”. Отчита се и
засилено въздействие на химически продукти или вещества и на облъчване с радиация, радиоактивно излъчване, лазерни лъчи. Работата на наетите в сектора е свързана и с носене/придвижване на тежки товари и стоене прав или вървене през поголямата част от работното време. Отбелязва се, че преобладават физическите
рискове пред ергономичните фактори на работната среда. Наетите в сектора имат
относително висока степен на самостоятелност при избора на хората, с които работят и възможности да влияят върху режима си на работа и почивка.
От гледна точка на отсъствията по здравословни причини и трудовите злополуки представянето на сектор „Строителство” е рисково. Само 22,2% от наетите в
34

По данни на НОИ през 2009 г. в България строителството на сгради е на второ място по абсолютен
брой на трудовите злополуки, на ниво раздели на КИД 2008 – 190 бр., а сектор „Строителство” е на
първо място по брой на смъртните трудови злополуки сред икономическите сектори – 38 бр. Вж.
Силянов, С. Администриране на рисковете „Трудова злополука” и „Професионална болест”. //
Бюлетин на НОИ. София, 2011, № 3, с. 21. По-подробни данни ще бъдат представени при анализа на
трудовия травматизъм в строителството.
35
Вж. Национално изследване на условията на труд . По проект BG051PO001„Превенция за безопасност и здраве при работа”, януари 2011 (www.bilsp.org).
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сектора заявяват, че имат достъп до здравен пункт в работата си. Независимо от
относително ограниченото осигурено предлагане на здравни услуги, здравословният статус на наетите в сектора е относително добро. Преобладаващите проблеми
са обща умора и болки в гърба. Значително по-голям от средния за страната е
делът на наетите в сектора, които се оплакват от наранявания.
Характеристиките на условията на труд в строителството са в основата на
регламентирането и организацията на БЗР в сектора. Наред с общите, определящи
националните стандарти и националната политика, се разработват и редица специфични нормативни актове, които имат конкретно отношение към здравословните и
безопасни условия на труд в строителната дейност. Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ), съвместно с МТСП и МЗ, разработват общовалидни правила по БЗР в строителството, които се контролират от подразделенията на ИА „ГИТ”. Нормативната материя в областта на здравословните
и безопасни условия на труд в строителството у нас е богата. Още в основния
закон, уреждащ инвестиционното проектиране и строителството в България, се срещат клаузи, свързани със задълженията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд36. Понастоящем основен нормативен документ в България, върху
който се изгражда системата за безопасност и здраве в строителството, освен посочените по-рано в изложението, е Наредба №2 от 22.03.2004 г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни работи37. Освен нея, са разработени редица наредби, правилници, инструкции, стандарти и др., които регламентират в подробности тази тема.
Текстове относно здравословните и безопасни условия на труд се срещат дори в
правилата и технологичните карти за извършване, приемане, предаване и измерване на СМР.
Както споменахме по-горе, всички участници в строително-монтажните процеси имат задължения по установяването и спазването на БЗР на строителните
обекти: инвеститор/възложител, проектант, строителен надзор, строителна организация (строител), технически ръководител, бригадир, строителен работник. Първите три субекта са външни по отношение на строителните обекти (с изключение на
случая, когато инвеститорът съвпада със строителя) и имат основно контролни
функции.
Възложителят-инвеститор е длъжен да спазва основните принципи за превантивност на безопасността и опазването на здравето съгласно ЗЗБУТ при планиране, проектиране и подготовка на инвестиционния проект. Той или упълномощено
от него лице определя координатори по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното проектиране и за етапа на изпълнението на строежа. Възложителят възлага
на проектанта или на координатора, за етапа на инвестиционното проектиране, изготвянето на план по безопасност и здраве (ПБЗ) и го предоставя на строителя
преди откриването на строителната площадка. Възложителят или упълномощеното
от него лице предварително изготвя и предава на строителя информационна табела
36
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за строежа, която съдържа основни данни за строежа и участниците в него38. Преди започване на СМР той уведомява за откриването на строителната площадка
съответното поделение на ИА „ГИТ” и на Дирекцията за национален строителен
контрол (ДНСК), като изпраща копие от съдържанието на информационната табела. Преди откриването на строителната площадка възложителят или упълномощеното от него лице е длъжен да гарантира чрез оценка за съответствие, по реда на
ЗУТ, че: с проекта на строежа са спазени изискванията за безопасност за всички
етапи на строителство; всички инсталации (водопровод, енергоносители, газопровод и други продуктопроводи, канали и т.н.), попадащи в зоната на строителната
площадка, са ясно означени в проекта; проектът на строежа е съгласуван и одобрен
от всички заинтересовани органи и лица; всякакви други промени в проекта ще
бъдат съгласувани по съответния ред, без да нарушават изискванията за здравословни и безопасни условия на труд.
Координаторите по безопасност и здраве трябва да са правоспособни лица с
квалификация, професионален опит и техническа компетентност в областта на проектирането, строителството и безопасното и здравословно изпълнение на СМР, доказани съответно с диплома, лицензи, удостоверения и др. Функциите на координатор по безопасност и здраве могат да се изпълняват: за етапа на инвестиционното
проектиране и от консултант (за строежи от всички категории) или лице с пълна
проектантска правоспособност (за строежи от трета до пета категория), а за етапа
на изпълнението на строежа и от консултант (за строежи от първа до четвърта
категория) или технически ръководител (за строежи от пета категория). Фактът, че
на даден обект има определени координатори по безопасност и здраве, не освобождава от отговорност възложителя или упълномощеното от него лице.
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на инвестиционното
проектиране координира работата на проектантите за осигуряване изискванията
на нормативните актове за здравословни и безопасни условия на труд в отделните
фази на инвестиционното проектиране, сам разработва ПБЗ, когато такъв не е възложен на проектанта, или подготвя и предава на възложителя информация, която отчита характеристиките на строежа, съдържа данни за безопасността и опазване
здравето на работещите и се взема предвид при евентуални следващи работи.
Координаторът по безопасност и здраве за етапа на изпълнение на строежа (той може и да е същият от етапа на инвестиционното проектиране) има функциите на инвеститорски контрол по отношение на поверената му дейност. Той координира осъществяването на изискванията за здравословни и безопасни условия
на труд, съгласно ПБЗ, от строителите и от лицата, самостоятелно упражняващи
трудова дейност; актуализира ПБЗ при отчитане на настъпилите изменения с напредването на СМР; организира съвместната работа между строителите, в т.ч.
подизпълнителите и включилите се впоследствие в работата строители, на една и
съща строителна площадка; координира контрола по правилното извършване на СМР;
предприема необходимите мерки за допускане на строителната площадка само на
лицата, свързани с осъществяване на строителството и т.н.
38
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Проектантът осигурява с проектни решения изпълнението на изискванията
на основните и специфичните нормативни актове за безопасни и здравословни условия на труд при изготвянето на всички фази (архитектура, конструкции, ВиК, ел.
и др.) на инвестиционния проект и разпределя чрез ПБЗ разпределението на етапите и видовете СМР, които ще се извършват едновременно или последователно.
Строителният надзор носи отговорност за спазването на правилата за здравословни и безопасни условия на труд съгласно чл. 168 от ЗУТ. Неговите предписания са задължителни за възложителя, строителя и техническия ръководител. Негово право е да координира осъществяването на основните принципи за превантивност на здравословните и безопасни условия на труд, както и да актуализира при
необходимост ПБЗ.
Преобладаващата част от функциите и дейностите по безопасност и здраве,
същинската работа на конкретните обекти, изпълнява строителят като работодател със съдействието на техническите ръководители, бригадирите и строителните работници, назначени при него39.
Задълженията на строителя започват от момента на подписване на договор
за изпълнение и продължават до завършването на строежа. Преди започване на
работа на строителната площадка и до завършването на строежа строителят е
длъжен да извършва оценка на риска. Оценката на риска се извършва съвместно с
предварително обявените подизпълнители и се актуализира при включването на
нови в процеса на работа. При извършване на СМР на територията на работещо
предприятие оценката на риска се извършва съвместно с неговия ръководител. В
общи линии работодателят строител е длъжен да предостави комплексни здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи, вкл. на подизпълнителите
на изпълняваните от него строежи. По-конкретните му задължения включват още:
- осигуряване на периодични медицински прегледи на персонала;
- изграждане на комисии и групи по безопасност и здраве и назначаване на
щатно лице със съответната компетентност, което да отговаря по тези въпроси и разработва план с конкретни задачи;
- провеждане на начален, периодичен и ежедневен инструктаж на работниците и служителите си. Ежедневно по строителните обекти се провежда инструктаж по охрана и безопасност на труда на всички работници, които работят на обекта, независимо от това дали са назначени във фирмата, която
изпълнява обекта или са от фирма подизпълнител. В специална инструктажна книга се документира фактът на инструктирането срещу подпис на
провелия инструктажа и на инструктирания;
- изработване и актуализиране на инструкции по БЗР, съобразно конкретните
условия на строителната площадка по видове СМР;
39
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- осигуряване на лични и колективни предпазни средства и работно облекло;
- инструктаж, обучение, повишаване на квалификацията и проверка на знанията по здравославни и безопасни условия на труд на работещите;
- завеждане на всички преносими електрически инструменти в специална книга и задължителната им ежемесечна проверка от правоспособно лице и т.н.
Техническият ръководител на обекта има съществени функции във връзка с
БЗР:
- провеждане на инструктаж по здравословни и безопасни условия на труд на
ръководените от него работещи;
- разпределение на работещите по работни места, съобразно тяхната правоспособност, квалификация, знания и опит;
- фиксиране на работната зона и границите на опасната зона при преместване на строителни машини и механизация на строителната площадка;
- фиксиране на местата на захващане на предпазните колани на работещите
и на люлките, платформите и висящите стълби към сигурна и здрава опора
и ежедневен контрол на окачващите им приспособления преди започване на
работа и др.
Бригадирът на производствено звено (бригада) е отговарен за спазването на
изискванията за здравословни и безопасни условия на труд от работещите от производственото звено (бригадата). Освен това, в отсъствие на техническия ръководител той разпорежда спиране на работата при заплаха за здравето или живота на
работещите, не допуска извършване на СМР от работещи извън поставените им
задачи и т.н. Техническият ръководител и бригадирът имат правото да отстраняват работещите, които не използват осигурените им лични и други предпазни средства или са в нетрезво състояние.
Операторите и работещите, на които е възложено управлението или използването на строителни машини и инструменти, са длъжни да спазват инструкциите за
експлоатация, инструкциите за безопасност и здраве, да изпълняват нарежданията
на техническия ръководител и на бригадира, ръководещ изпълнението на съответния вид СМР, освен когато тези нареждания противоречат на изискванията за правилна и безопасна експлоатация на машината. Преди започване на работа те трябва да проверят изправността на машините и инструментите, а по време на работа
да следят състоянието им, като при установена неизправност прекратяват работа.
За целите на БЗР всяко строително предприятие разработва ПБЗ и Инструкции по безопасност и здраве.
ПБЗ, заменил Проекта за организация и изпълнение на строителството (ПОИС),
е неотменна съставна част от проектната документация за всеки строителен обект.
Съдържанието на ПБЗ е формализирано и понастоящем съдържа 16 графични и
текстови части40. Неговата задача е да осигури пълна представа за провеждането
на строителния производствен процес по строителната площадка от деня на съставянето на протокол обр. 2, т.е. откриването на строителната площадка, до деня на
40
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съставянето на констативен акт обр. 15. Тази представа е необходима и е насочена
към най-подробно изясняване на необходимите мероприятия по осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. ПБЗ е съобразен с план-графика за изпълнение на СМР и обратно – техният график е съобразен с решенията на плана. В чл. 9,
ал. 2 на Наредба № 2 от 2004 г. за минималните изисквания за здравословни и
безопасни условия на труд при извършване на СМР са посочени случаите, в които
се разработва ПБЗ, но както сполучливо отбелязва Й. Божков: „...практически няма
строеж, за който да не е задължителна разработката на ПБЗ, защото той се изисква
при наличие на много на брой и различни специфични рискове, между които са и
рискове от затрупване от свличащи се земни маси и рискове от падане от височина, а
едва ли може да се намери строеж без изкоп с дълбочина над 1,20 м, който не би
могъл да се срути, или пък строеж, при който да няма опасност работник да падне от
височина”41. Тъй като главните архитекти на общините имат правото да преценяват
за необходимостта на тази част от проектната документация, съвсем естествено е с
цел да се презастраховат, те винаги да искат нейното разработване. Това обаче води
до формално подхождане към този иначе изключително важен документ.
Инструкциите по безопасност и здраве съдържат правата, задълженията и
отговорностите на лицата, които управляват и изпълняват съответните трудови процеси42. Както ПБЗ, тяхното съдържание също съдържа задължителни елементи.
Инструкциите трябва да се поставят на достъпни и видни места в работната зона
и да се актуализират при всяка промяна.
От представената специфика на дейността по БЗР и собствените наблюдения
на автора на практиката в строителните предприятия могат да се направят няколко
основни извода:
1. Ползата и необходимостта от мероприятията за здравословни и безопасни
условия на труд са осъзнати от теорията, законодателството и строителната практика.
2. Налице е известно дублиране във функциите на отделните звена с отговорности в областта на БЗР, което може да доведе до преекспониране на действията,
с цел да не се допусне административна или наказателна отговорност. Например
двама и повече участници в строителния процес носят отговорност по един и същи
проблем, при това не солидарно, а независимо един от друг.
3. Наблюдава се невъзможност да се изпълнят някои от задълженията, свързани
с БЗР. Например стои въпросът къде в работната зона ще се постави инструкцията
по безопасност и здраве при изпълнение на ръчен изкоп или при започване на зидария на съответна междуетажна плоча.
4. Налице е формален подход към разработването на ПБЗ. От наблюденията
на строителната практика може да се заключи, че проектантите разработват по
един и същ начин този изключително важен документ, като само сменят наименованията на обектите и разработват нов строителен ситуационен план. Текстовите
материали обаче повтарят текстовете на Наредба № 2.
41
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Поради съществуващите несъвършенства, според нас се налага известна преработка на текстове в Наредба № 2 с цел фиксиране на отговорността и подобряване на координацията във връзка с безопасността и здравето в строителството.
Така например отговорността при допуснати нарушения на правилата за БЗР в етапа на строителство, когато даден обект се изпълнява само от един строител, трябва да носи единствено строителят, защото възложителят в общия случай не е компетентен за рисковете в сектора, а неговите координатори по безопасност и здраве
за етапа на изпълнението на строежа, съгласно чл. 5, имат функции, само когато се
„възлага изпълнението на строежа на повече от един строител или на строител,
който наема подизпълнител/и”.
Също така в допълнителните разпоредби на Наредба № 2 следва да се определи понятието „работна зона”, както е направено за редица други.
4. Състояние и тенденции на безопасността
и здравето в строителството у нас
За да се анализира БЗР, е необходимо да се извлече информация за трудовите
злополуки и професионалните болести. България разполага с изградена и функционираща система за администриране и отчитане на риска „трудова злополука”, но
тази за риска „професионална болест” все още е в процес на информационно осигуряване43. У нас още през 2003 г. е издадена Заповед № РД 07-210 на НОИ за утвърждаване на Статистическа система „Професионални болести” 44. Целта на заповедта е да се изгради система за регистриране и отчитане на признатите професионални болести и тяхното развитие във времето. Заповедта влиза в сила от 1 януари 2004 г., но все още не е изградена. Забавянето в създаването и функционирането
на системата затруднява анализа на БЗР в строителството и го насочва преимуществено към трудовите злополуки45.
Равнището на производствения травматизъм предполага дефинирането на
изводи за състоянието на БЗР в сектор „Строителство”. Преди да се пристъпи към
неговия анализ обаче, според нас е уместно да се направи съпоставка на показателите за трудови злополуки между страните от ЕС, за да се прецени доколко нашата
страна се вписва в европейските стандарти (вж. таблица 4.1):

43

В потвърждение на това ще посочим, че в Националната програма по безопасност и здраве 2012 г.
присъства следният текст: „Необходимо е усилията да се насочат към създаване на база данни за
регистрираните професионални болести от 01.01.2000 г. в изградената информационна подсистема на
професионалните болести в НОИ, с оглед цялостно проследяване на административната процедура
по професионалните болести и тяхното изучаване и статистическа обработка, в съответствие с Регламент (ЕО) 1338/2008.” Вж. Национална програма по безопасност и здраве 2012 г. (www.strategy.bg).
44
ДВ, № 5, 20.01.2004, в сила от 1.01.2004 г.
45
Това се отнася не само за настоящото изследване, а и до редица програмни документи и анализи на
правителството и НОИ.
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46

Таблицата включва 2008 и 2009 г., защото до написването на студията това са единствените две години, за които Евростат представя данни
съгласно Класификацията на икономическите дейности КИД 2008, а за европейско ползване NACE Rev. 2.

Брой трудови злополуки с изгубени повече от три работни дни и смъртни трудови злополуки на 100 000
заети лица в икономиката и в сектор „Строителство” на Европейския съюз за 2008 и 2009 г. 46

Таблица 4.1
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Източник: Евростат.

От данните в таблицата могат да се направят редица изводи. Вижда се, че по
отношение на трудовите злополуки, с изгубени повече от три дни в икономиката, България стои много добре в Европа през 2008 и 2009 г. Тя отстъпва единствено на Румъния
по този показател и е далеч напред в сравнение с високоразвитите европейски страни.
Например през 2008 г. в Белгия и Германия са отчетени 31 пъти повече на брой подобни
злополуки, в Дания – 27 пъти, в Испания – 50 пъти, във Франция – 39 пъти и т.н. През
2009 г. навсякъде, освен в Полша и Великобритания, има понижение на равнището на
показателя, но многократното надвишение в сравнение с нашата страна остава. Сравнително малко на брой такива злополуки се наблюдават и в част от бившите социалистически страни като Латвия, Литва, Унгария, Словакия и Полша.
Чехия е единствената страна от Европейския съюз, в която през двете представени години броят на злополуките, с изгубени повече от три дни общо в икономиката, е по-голям отколкото в строителството. През 2009 г. същото се отнася и за
Ирландия, Унгария и Словакия.
Що се отнася до броя на смъртните трудови злополуки на 100 000 заети лица в
икономиката, мястото на България не е толкова добро, но през 2009 г. се отчита
подобрение, в сравнение с 2008 г. През 2008 г. нашата страна се намира на шесто
място, изпреварена от Словения, Латвия, Люксембург, Чехия и Литва. През 2009 г.
България вече е на 15-то място, с близо два пъти по-добър показател спрямо 2008 г.
Безспорният извод, който се налага, е че работата в сектор „Строителство” е
значително по-опасна за живота от повечето сектори на икономиката и това е валидно за почти всички европейски страни. През двете разглеждани години единствено Великобритания, а през 2008 г. и Финландия, имат по-ниски стойности на
показателя за смъртни злополуки в строителството, в сравнение с икономиката
като цяло. Във всички останали страни смъртността в строителството надвишава
равнището на показателя за икономиката.
До категоричен извод, относно равнището на стойностите за смъртните трудови злополуки в строителството, не може да се стигне предвид късия период, за
който има данни. В някои страни като Естония, Ирландия, Франция, Австрия, Португалия, Финландия и др. през 2009 г. броят на смъртните злополуки е по-голям,
отколкото през 2008 г. В други, между които и в нашата, се наблюдава по-естествения процес на намаление. Положителен факт е, че у нас броят на фаталните инциденти в строителството за една година намалява с повече от една трета. Все пак
обаче той остава близо пет пъти по-голям, спрямо икономиката като цяло.
Данните от таблица 4.1 провокират въпроса защо при толкова нисък праг на
трудовите злополуки, с изгубени повече от три дни, фаталните злополуки у нас са
толкова много. Отговор може да се потърси в няколко посоки: методиката за отчитане на злополуките все още не съответства на тази в европейските страни (порано в изложението посочихме, че съответната наредба с последните изменения е
в сила от 2002 г.); статистиката прикрива една част от злополуките с цел добро
представяне пред европейските партньори, но смъртните злополуки не могат да се
прикрият; работниците предпочитат или са принуждавани от своите работодатели
да работят с наранявания и травми, които в други страни от Европейския съюз
биха били повод за излизане в болнични и изплащане на обезщетения.
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Данните за трудовите злополуки в България за 2010 г. (вж. таблица 4.2) сочат,
че строителството не е секторът с най-лоши показатели47. С по-висок травматизъм
от строителството са секторите „Добивна промишленост”, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива”, „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”,
„Транспорт, складиране и пощи” и „Дейности на екстериториални организации и служби”. Все пак обаче коефициентите и индексите за честота и тежест на трудовите
злополуки в сектора са по-високи от тези за икономиката като цяло.
Таблица 4.2
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0,099 0,076 0,69
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57

44

A

0,98

0,92

0,075 0,073 0,55

0,52
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B

5,87

5,56
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C

1,48
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0,70
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56

D

2,86

2,36

0,215 0,176 1,46

1,20
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Кч

по чл.
55,ал.
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РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
СЕЛСКО, ГОРСКО И
РИБНО СТОПАНСТВО
ДОБИВНА
ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА
ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА
ГАЗООБРАЗНИ ГОРИВА

ПОКАЗАТЕЛИ

общо

НАИМЕНОВАНИЕ
НА ПОЗИЦИЯТА

Код по КИД – 2008 г.

Показатели за трудови злополуки в България
и по икономически сектори за 2010 г. 48

Данните в таблица 4.2 се представят, за да илюстрират състоянието на трудовия травматизъм по
икономически сектори в България и мястото на строителството сред тях. Тук трябва да се отбележи,
че 2010 г. е последната година, за която има окончателни данни, а положението е с много малки
промени от 2001 г., т.е. откакто у нас се води статистика с този начин на представяне на информацията.
Разбира се, трябва да се отчете обстоятелството, че преди 2008 г. класификацията на икономическите
дейности се различава от настоящата.
48
Коефициентите и индексите за честота и тежест се представят от НОИ в два варианта: общо и съгласно
чл. 55, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване (КСО). Вж. КСО // ДВ, № 110, 1999, в сила от
1.01.2000 г.; изм. и доп. ДВ, № 58, 2012, в сила от 01.08.2012 г. Чл. 55, ал.1 от КСО гласи : „Трудова
злополука е всяко внезапно увреждане на здравето станало през време и във връзка или по повод на
извършваната работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, когато е
причинило временна неработоспособност, трайно намалена работоспособност или смърт”.
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R

0,87
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ДЕЙНОСТИ НА
ЕКСТЕРИТОРИАЛНИ
ОРГАНИЗАЦИИ И
СЛУЖБИ

U

6,09

3,04

0,396 0,245 3,05

1,53

198

123

Източник: НОИ

Допълнителна представа за опасностите, съпътстващи строителната дейност,
дават коефициентите на честота на трудовите злополуки, довели до смърт и инвалидност (Кчсм и Кчи)49 в 5-те икономически сектора с най-високи стойности (вж.
таблица 4.3):
Таблица 4.3
Коефициенти на честота на трудовите злополуки, довели до смърт
и инвалидност в 5 икономически сектора с най-висока стойност
в България за периода 2006-2010 г.
Икономически сектори
Република България
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
НА ЕЛЕКТРИЧЕСКА И ТОПЛИННА
ЕНЕРГИЯ И НА ГАЗООБРАЗНИ
ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ
Република България
СЕЛСКО, ГОРСКО И РИБНО
СТОПАНСТВО
ДОБИВНА ПРОМИШЛЕНОСТ
ПРЕРАБОТВАЩА ПРОМИШЛЕНОСТ

49

2006
0,72

2007
0,71

Кчсм
2008
0,64

1,04

1,32

2,58

2009
0,44

2010
0,43

0,66

х

1,28

4,04

1,81

1,58

1,54

1,15

2,78

х

1,48

1,33

х

х

1,35

0,81

1,36

1,91
1,30

1,84
1,33

1,97
1,75
Кчи
0,30
0,36

1,67
0,68

1,63
х

0,36

0,26

0,34
х

0,44

Х

Х

Х

1,11
0,52

1,01
0,50

1,30
0,73

0,52
0,62

0,61
0,38

Коефициентите са производни на официално възприетите и се изчисляват като брой смъртни или
довели до инвалидност трудови злополуки на 10 000 осигурени лица. Вж. Силянов, С. Администриране на рисковете „Трудова злополука” и „Професионална болест”. // Бюлетин на НОИ. София,
2011, № 3, с. 21.
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ПРОИЗВОДСТВО И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ
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ГОРИВА
ДОСТАВЯНЕ НА ВОДИ;
КАНАЛИЗАЦИОННИ УСЛУГИ,
УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИ И
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ
СТРОИТЕЛСТВО
ТЪРГОВИЯ; РЕМОНТ НА
АВТОМОБИЛИ И МОТОЦИКЛЕТИ
ТРАНСПОРТ, СКЛАДИРАНЕ И ПОЩИ

х

Х

0,79

Х

Х

х

Х

Х

0,54

1,09

0,60

0,60

0,56

0,88

0,56

0,40

Х

х

Х

Х

0,72

0,66

0,68

0,68

0,69

Източник: НОИ.

От таблицата се вижда, че през петте години от разглеждания период строителството, заедно с добивната промишленост, неизменно присъства в класацията и
по двата показателя. Негативен факт е, че за разлика от 2006 и 2007 г., показателят
за смъртни случаи в строителството през последните три години е най-висок. Наблюдава се тенденция на намаление на Кчсм в сектора, като за времето от 2008 до
2010 г. той намалява с 0,34, но надвишава между три и четири пъти показателя за
страната.
Кчи в строителството е най –висок единствено през 2009 г., когато се пречупва
тенденцията на намаление. През останалите години секторът е на трето място през
2006 и 2007 г., на четвърто през 2010 г. и на пето през 2008 г. През всички години от
периода показателят за строителството е около два пъти по-висок от същия за страната. Добивната промишленост оглавява класацията през първите три години, но след
това отстъпва първенството си на строителството и на сектор „Доставяне на води;
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване”.
От данните в таблица 4.3 може да се направи извод, че злополуките, водещи
до инвалидност и смърт, се генерират основно в традиционните индустриални дейности.
Анализът на общите коефициенти и индекси на честота и тежест на трудовите злополуки50 в строителството (вж. таблица 4.4) показва, че по Кч и Ич се отбелязва положителна тенденция на намаление до 2009 г., а през 2010 г. се наблюдава
(макар и минимално) увеличение. Кт и Ит варират през отделните години.

50

Тук е уместно да припомним, че Коефициент на честота (Кч) представлява брой трудови злополуки
на 1000 осигурени лица; Коефициент на тежест (Кт) – загубени календарни дни от трудови злополуки
на едно осигурено лице; Индекс на честота (Ич) – брой трудови злополуки на 1 млн. отработени
човекочасове; Индекс на тежест (Ит) – загубени календарни дни от трудови злополуки на 1 млн.
отработени човекочасове.
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Таблица 4.4
Общи коефициенти и индекси на честота и тежест на злополуките
в сектор „Строителство” в България през периода 2006-2010 г.
Години

Показатели

2006

2007

2008

2009

2010

Кч

2,33

1,98

1,75

1,63

1,67

Изменение спрямо предх. година

-

-0,35

-0,23

-0,12

0,04

Базов индекс – (%)

100,00

84,98

75,11

69,96

71,67

Верижен индекс – (%)

-

84,98

88,38

93,14

102,45

Кт

0,184

0,157

0,179

0,157

0,163

Изменение спрямо предх. година

-

-0,027

0,022

-0,022

0,006

Базов индекс – (%)

100,00

85,33

97,28

85,33

88,59

Верижен индекс – (%)

-

85,33

114,01

87,71

103,82

Ич

1,30

1,11

0,98

0,96

1,03

Изменение спрямо предх. година

-

-0,19

-0,13

-0,02

0,07

Базов индекс – (%)

100,00

85,38

75,38

73,85

79,23

Верижен индекс – (%)

-

85,38

88,29

97,96

107,29

Ит

103

88

100

92

100

Изменение спрямо предх. година

-

-15

12

-8

8

Базов индекс – (%)

100,00

85,44

97,09

89,32

97,09

Верижен индекс – (%)

-

85,44

113,64

92,00

108,70

Източник: НОИ и собствени изчисления на автора.

При Кч общото намаление за периода е 0,66 злополуки или с 28,33 процентни
пункта. Верижният индекс отразява динамика, за която е характерно забавяне на
стойностите на показателя. Обстоятелството, че през 2010 г. той е незначително
по-висок от този през предходната година, може да се изтълкува като индикатор,
че в строителството, при съществуващите към момента техническа, технологична, организационна обезпеченост и при степента на спазване на трудовото законодателство, е постигнат своеобразен оптимум във връзка с БЗР, около който ще
варират показателите през следващите години.
Аналогични разсъждения могат да се направят във връзка с Ич. Изменението за целия период е 0,27 трудови злополуки или над 20 процентни пункта. През 2010
г. се прекъсва положителната тенденция и се отбелязва 7,29 пункта по- висок Ич, в
сравнение с предходната.
Измененията в Кт и Ит са еднакви по посока и се различават съвсем малко по
величина. Спадовете са последвани от увеличения още през следващата година,
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като показателите за последната година са близки по величина спрямо предходната.
Графичното изображение на показателите51 (вж. фиг. 4.1) ясно показва стабилизиране на трудовия травматизъм около равнищата от 2009 г. Според нас това е
очакваното му състояние през близките години. Поради настъпилата през 2008 г. и
все още продължаваща икономическа и финансова криза, преобладаващата част
от строителните фирми не могат да си позволят мащабни инвестиции с цел усъвършенстване на условията на труд. Както се посочва в Националната програма за
безопасност и здраве при работа за 2012 г., „въпреки очертаните позитивни тенденции за намаляване на трудовия травматизъм и подобряване на условията на труд в
предприятията, все още част от производството в редица икономически дейности
се реализира с остарели машини и оборудване, които са основен източник на опасности за работещите, от една страна, а от друга – намаляват производителността.
С оглед създаване на по-качествени и сигурни работни места е необходимо да
продължи финансовата подкрепата от фонд „Условия на труд” за работодатели,
които правят инвестиции за подобряване на условията на труд, вкл. реконструкция
и модернизация на предприятията и работните места; внедряване на ново, и рекон-

Фиг. 4.1. Кч, Кт, Ич и Ит през периода 2006-2010 г.
в строителството в България
51

За удобство при представянето в графиката Ит е намален 100 пъти, т.е. той отразява изгубените
календарни дни на 100 млн. отработени човекочасове.
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струкция и модернизация на използваното работно оборудване; изграждане на технически системи за контрол на параметрите на работната среда и др.”52
Интересни данни за състоянието на трудовия травматизъм в строителството
у нас и разпределението на трудовите злополуки, по полов и възрастов признак, за
2008 и 2009 г. публикува Евростат53. От тях се вижда, че при мъжете се допускат
около пет пъти повече злополуки с четири и повече загубени работни дни, отколкото при жените. Това се дължи основно на характера на труда, който упражняват
единият и другият пол. „Налице са отчетливи тенденции на концентрирането на
работещите в строителството жени в административно-технически длъжности”54.
Също така се констатира, че във възрастовите групи от 18–24 г. и 55–64 г. са допуснати около 70% повече злополуки, в сравнение с 35–44 г., т.е. липсата на опит и
напредването на възрастта оказват негативно влияние.
Най-много контузии, причинили отсъствие от работа за четири и повече работни дни, според частта от тялото, която се уврежда55, се допускат по долните
крайници (30,2%), горните крайници (29,6%), главата (20,4%) и торса (10,1%). Найчесто срещаните трудови злополуки от гледна точка на вида на вредата са фрактурите (46,4%), раните и повърхностните наранявания (30,2%), сътресенията и вътрешните наранявания (8,1%), изкълчванията и навяхванията (7,8%). Сравнително малък
относителен дял заемат изгарянията, попарването и измръзванията (2,9%) и ампутациите (2,3%). Тези данни показват, че при работа в строителството трябва да се
ползват предпазни средства, които на практика защитават цялото тяло: специално
работно облекло, каски, обувки, ръкавици и пр.
Както предложихме по-рано в изследването, за изчисляване на икономическите загуби, вследствие на допуснатите трудови злополуки, е подходящо в системата от показатели да се включи и такъв за несъздадената, пропусната БДС (вж.
таблица 4.5).
От данните в таблицата става ясно, че ежегодно в икономиката на нашата
страна, и респективно в сектор „Строителство”, се пропуска БДС за милиони левове. Загубените календарни дни, вследствие на трудови злополуки и БДС пр.т.з., се
увеличават прогресивно до 2008 г, което е логично, с оглед регистрираното през
годината най-високо равнище на заетост и растежа на създадената БДС от един
зает. В сектор „Строителство” ежегодно БДС пр.т.з. е 14–18% от тази за страната.
В съответствие със стратегията за БЗР и разработваните всяка година национални програми у нас се извършва превантивна и контролна дейност в тази насока.
Отбелязват се редица изпълнени мероприятия, които имат пряко или косвено отношение към БЗР в строителството56:
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Национална програма за безопасност и здраве при работа 2012 (www.strategy.bg).
www.ec.europa.eu/eurostat
54
Секторен анализ на компетенциите на работната сила в сектор „Строителство”. София, декември
2011, с.31 (www.bia-bg.com).
55
www.ec.europa.eu/eurostat
56
Вж. Отчет за изпълнението на Националната програма за безопасност и здраве при работа 2009, 2010,
2011 г. (www.strategy.bg).
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Таблица 4.5
Загубени календарни дни от трудови злополуки, БДС на един зает/ден
и БДС пр.т.з. в икономиката на България и в сектор „Строителство”
през периода 2006-2010 г.

Показатели

Години
2006

2007

2008

2009

2010

България
Загубени календарни дни
от трудови злополуки (бр.)
БДС на зает/ден
(лв.)

260 180

238 869

298 290

254 964

252 792

53,07

60,08

66,62

70,98

78,57

БДС пр.т.з.

(хил. лв.)

13 808

14 351

19 872

18 097

19 862

Сектор (Строителство”
Загубени календарни дни
от трудови злополуки (бр.)
БДС на зает/ден
(лв.)

30 880

29 342

47 961

35 656

29 026

61,76

70,29

73,34

87,72

95,42

БДС пр.т.з.

1 907

2 062

3 517

3 128

2 770

(хил. лв.)

Източник: НОИ, НСИ и собствени изчисления на автора.

- През 2009 г. Камарата на строителите в България (КСБ) и Националната
агенция за професионално образование и обучение разработват учебна програма за
провеждане на специализирано обучение на длъжностните лица по безопасност и
здраве при изпълнение на СМР.
- Под методическото ръководство на МРРБ и с участието на Камарата на
инженерите в инвестиционното проектиране от Областна колегия – София-град през
2009 г. е проведено специализирано обучение на 200 проектанти в София, Пловдив и
Велико Търново за изготвяне на ПБЗ.
- През 2009 г. е проведено специализирано обучение на служителите от Дирекция за национален строителен надзор, с оглед повишаване квалификацията на
служителите при извършване на контролни дейности по ЗУТ.
- С цел повишаване на осведомеността на обществото по проблемите на
безопасните и здравословни условия на труд и създаване на обществена нетърпимост към нарушителите на ЗЗБУТ през 2009 г. е излъчен филм за осигуряване на
здравословни и безопасни условия на труд в строителството.
- За повишаване на осведомеността и мотивацията на работещите и на работодателите за прилагане на законодателството по БЗР с финансовата подкрепа на
фонд „Условия на труд” през 2009 г. са издадени и разпространени кодекси за „добри практики”, ръководства и указания с алтернативни решения за прилагане на законодателството по БЗР в строителството и металургията.
- С цел създаване на единна практика при осъществяване на контрола през
2010 г. са утвърдени и се прилагат в инспекционната дейност Указания за инспекти82

ране осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд и законосъобразното наемане и използване на работната сила в предприятия от икономически дейности „Строителство на сгради”, „Строителство на съоръжения” и „Специализирани строителни дейности”.
- През 2010 г. ИА „Главна инспекция по труда” е извършила общо 46 736 бр.
проверки, в 33 119 предприятия. Констатирано е, че: в 97% от проверените предприятия има длъжностно лице с функциите на орган за БЗР; 95% от проверените предприятия са с изготвена оценка на риска за здравето и безопасността на работещите; 97% от проверените предприятия имат осигурено обслужване на работещите от
служба по трудова медицина; в 61% от предприятията са учредени комитети или
групи по условия на труд.
- За осъществяване на контролна дейност в предприятия с висок трудов травматизъм през 2011 г. са извършени 6 142 проверки в 5 934 предприятия от преработващата промишленост и строителството. Констатирани са 40 962 нарушения, от
които 26 332 – в областта на здравословни и безопасни условия на труд. За отстраняване на нарушенията са дадени 39 584 предписания, спрени са 290 машини, съоръжения, участъци и работни места, отстранени са 30 работника без необходимата
правоспособност и квалификация и са въведени 5 специални режима за безопасна
работа. На нарушителите са съставени 3 133 акта за установяване на административни нарушения, от които 2 905 на работодатели – физически и юридически лица.
- През 2011 г. са извършени 233 проверки на строителни обекти от автомагистрала “Люлин”, автомагистрала “Тракия” и обекти на „Метрополитен” АД – гр.
София, при което са констатирани 1421 нарушения, разпределени както следва: 824
в областта на здравословни и безопасни условия на труд и 597 нарушения в областта на трудовите правоотношения. За отстраняване на тези нарушения са дадени 1
322 предписания и са спрени 8 машини и съоръжения и 18 участъци и работни места. На нарушителите са съставени 164 акта за установяване на административни
нарушения, от които 138 на работодатели – физически и юридически лица.
- През 2011 г. са извършени тестове за прецизиране на връзките между отделните модули от разработената информационна подсистема „Професионални
болести”, с база данни „Население” на ГД ”ГРАО”, Регистър на осигурителите,
съдържащ информацията от Търговски регистър и Регистър БУЛСТАТ на Агенцията по вписванията и др. Изготвено е ръководство за потребителя. Проведено е
встъпително обучение на служителите на НОИ за работа със системата.
Във връзка с диагностицирането и профилактиката на професионалните болести в отчета за изпълнението на националната програма за 2011 г. се съобщава, че
по данни на НОИ относно съобщаваната професионална патология се установява
трайна тенденция на намаляване на случаите на съмнение за професионална болест. Тази тенденция съвпада с приемането на нов Списък на професионалните
болести в средата на 2008 г., който съдържа информация за основния вреден професионален фактор, органите и системите, които биха могли да се увредят от неговото въздействие, примерни рискови дейности и професии, необходимите диагностични методи и др. Въпреки че по своята същност списъкът на професионалните болести е практическо ръководство за диагностициране на професионалните болести,
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се наблюдава недобро ползване от страна на практикуващите лекари. Това води до
извода, че недостатъчната информираност на лекуващите лекари относно професионалната патология е един от основните проблеми за разкриване на случаите на
професионални болести. Друга причина за ниското ниво на диагностициране на професионалните болести е нежеланието за съобщаване от страна на работещите (заболелите хора), поради страх от загуба на работата. Този негативен факт се засилва особено в ситуацията на икономическа криза и нарастващото ниво на безработица в последните години. Наблюдава се също и нежелание за съобщаване на професионалните болести от страна на работодателите, поради предизвикване на проверка от държавните контролни органи57.
Вследствие на изложената информация и анализа на дейността по БЗР в строителството може да се направят следните изводи:
1. Строителството е и ще остане сектор с много висок риск при работа. Съществуващите към момента производствени условия няма да могат да се усъвършенстват бързо предвид лошото финансово състояние на преобладаващата част
от строителните предприятия, което предполага, че показателите за трудов травматизъм през следващите години ще варират около настоящите стойности.
2. Превантивната и контролната дейност в областта на безопасността и здравето в строителството са на добро ниво. Институциите, които имат отношение към
тях извършват необходимото за привеждането им в съответствие със съвременните световни практики. Изоставане се наблюдава единствено в областта на диагностицирането и профилактиката на професионалните болести.
3. Към осигуряването на БЗР в строителството не бива да се подхожда формално от страна на работодателите. Освен обезопасяването на работните места,
създаването на благоприятни условия за труд и осигуряването на необходимите
предпазни средства, особено внимание следва да се обръща на контрола при работа на младите работници, на работниците от горните възрастови групи и на тези,
които имат склонност към създаване на трудови злополуки.
4. С цел усъвършенстване на БЗР в строителните предприятия е необходимо
не само да се изучават, но и да се въвеждат добрите световни практики.
Може да се обобщи, че БЗР в строителството се отличава с голяма динамика
и привлича вниманието на обществото.
Заключение
Извършената научноизследователска работа по темата разкрива, че условията на труд са важна предпоставка за създаването на безопасна и здравословна
производствена среда, за премахване на вредния, физически тежкия и непривлекателен труд, за формиране на положително отношение към труда и в частност към
конкретния вид труд.
Изследването на БЗР в строителството в този обхват и съдържание е основание да се направят обобщения и изводи относно състоянието им и тенденциите в
развитието, между които по-съществени са следните:
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1. Международните актове имат главна роля за адаптирането на българското
законодателство към съвременните разбирания за БЗР. В резултат на тяхното
въздействие България разполага с нормативна база и национална политика в тази
област, които съответстват напълно на европейските критерии. Ползата и необходимостта от мероприятията за здравословни и безопасни условия на труд са осъзнати от теорията, законодателството и строителната практика.
2. Строителството е сектор с много висок риск при работа. В резултат от
невъзможността за бързо усъвършенстване на производствените условия показателите за трудов травматизъм през следващите години ще варират около сегашните стойности.
3. Превантивната и контролната дейност в областта на безопасността и здравето в строителството са на добро ниво, но се налага ускоряване на процесите във
връзка с диагностицирането и профилактиката на професионалните болести.
4. Налага се известна преработка на нормативните актове с цел подобряване
на координацията във връзка с БЗР в строителството: избягване дублирането във
функциите на отделните звена; осигуряване на възможности за изпълнение на задълженията, свързани с БЗР и др.
5. Формалният подход към БЗР от страна на работодателите е неподходяща
практика за условията на строителството. Това, че е разработен ПБЗ, че се извършват задължителните инструктажи и се осигуряват необходимите предпазни
средства, не означава, че е постигната необходимата степен за гарантиране на
безопасността и здравето на работещите. Наличието на толкова много злополуки в
сектора показва, че освен спазването на формалните задължения, продиктувани от
закона, особено внимание следва да се обръща на контрола при работа на рисковите групи и главната отговорност за това носят техническите ръководители и бригадирите.
Разглежданите въпроси са сложни от теоретична и практическа гледна точка,
не подлежат на еднозначна оценка и решения, което е гаранция, че изследванията в
тази област ще продължават в бъдеще.
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DEVELOPMENT OF OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH IN
CONSTRUCTION IN BULGARIA
Assoc. Prof. Dr Rumen Kalchev
Abstract
In the study there is given a characterization of the safe and healthy working conditions and
the indicators of their assessment. There is proposed an expansion of the system for assessment.
Substantiated is the contribution of international organizations to the formation of the contemporary
Bulgarian legislation in this area. There is given an outline of the national policy on occupational
safety and health.
Clarified are the specific character of occupational safety and health in construction and the
responsibilities of the participants in construction-assembly processes on the introduction and
observance of safe and healthy working conditions. There are formulated some suggestions for
changes in the normative matter.
As a result of an analysis of statistical information there are made conclusions and forecasts
about the development of occupational safety and health in the sector.

ENTWICKLUNG DER SICHERHEITS- UND GESUNDHEITSVORSCHRIFTEN
IN DEN TÄTIGKEITEN IM BAUWESEN IN BULGARIEN
Doz. Dr. Rumen Kalchev
Zusammenfassung
In der Studie wird Arbeitssicherheit und die Indikatoren für ihre Einschätzung definiert.
Gewisse Ergänzungen werden für das Bewertungssystem vorgeschlagen. Der Beitrag internationaler
Organisationen zum modernen bulgarischen Rechtssystem wird aufgezeigt. Umrissen wird die
nationale Politik für die Arbeitssicherheit.
Der Schwerpunkt wird gesetzt auf Spezifika der Arbeitssicherheit im Bauwesen sowie auf die
Pflichten der Teilnehmer an den Bau- und Montagearbeiten in Hinsicht auf die Festlegung und
Einhaltung der Vorschriften der Arbeitssicherheit. Herausgearbeitet werden Vorschläge für
Änderungen der normativen Grundlagen auf diesem Gebiet.
Aufgrund der Auswertung statistischer Informationen macht kommt man zu
Schlussfolgerungen und Prognosen über die Arbeitssicherheit im Bauwesen.
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РАЗВИТИЕ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ЗДОРОВЬЯ
НА СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТАХ В БОЛГАРИИ
Доц. д-р Румен Калчев
Резюме
В настоящем исследовании сделана характеристика безопасных для здоровья условий
труда и показателей их оценки. Предлагается дополнение к системе оценки. Обосновывается
вклад международных организаций в формирование современного болгарского законодательства в этой области. Определены контуры национальной политики безопасности труда.
Выясняются специфика безопасности труда в строительстве и обязанности участников
строительно-монтажных процессов в установлении и соблюдении безопасных и здоровых
условий труда. Даны предложения, направленные на изменение нормативной материи.
В результате анализа статистической информации сделаны выводы и прогнозы относительно совершенствования безопасности труда в секторе.
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