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Резюме:

В настоящата статия е разгледан основен момент в практическото прилагане на
безопасността и здравето при работа от страна на мениджмънта, какъвто е оценката на
риска,  който  отразява  съвременните   актуални  тенденции  в  осигуряването  на
безопасност и здраве при работа. Разгледани са и основните елементи на оценката на
риска.  Безопасността и здравето при работа са съставна част от управлението на всяко
предприятие,  а  така  също  и  част  от  социалната  политика  на  Република  България.
Осигуряването на безопасни условия на труд е важна съставна част  за  ефективното и
ефикасно   използване на  работната сила. Осигуряването на здравословни и безопасни
условия на труд  създава  предпоставки за постигането и успешното реализиране на
заложените  производствени и икономически цели .  
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Abstract:

This  article  discusses  a  major  point  in  the  practical  implementation  of  safety  and

health  work conditions  by the management, such as the risk assessment, which reflects the

current  trends  in  the  process  of  ensuring  health  and  safety  work  conditions.  The  main

components of risk assessment process are also studied. Safety and health work conditions are

an integral part of the management process of each enterprise, as well as of the social policy

of the Republic of Bulgaria. Ensuring safe working conditions is an important component of
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efficient and effective use of the workforce. Ensuring healthy and safe working conditions

creates prerequisites for achieving he set production and economic goals.

Key words: Health and safety at work, social dialogue, industrial relations.

JEL: J28, J 50, K10

Увод

В  настоящата  статия  са  разгледани  актуални  тенденции  в  практическото

прилагане  на   политиката,  която  прилагат  ръководствата  в  предприятията,  с  цел

постигане подобряване на организацията за управление на дейността по осигуряване на

здравословни  и  безопасни  условия  на  труд.  Този  процес  съставлява  основна  и

неразделна част на контрола,  свързан с  намаляването на извършваните разходи и с

повишаване  на  ефективността  на  работата.  Последните  години  в  своята   политика

ръководствата на  предприятията ориентират своя подход  към постоянно подобряване

на организацията за управление на дейността, свързана с осигуряване на здравословни

и  безопасни  условия  на  труд,  така  че  да  бъде  неразделна  част  от  контрола  за

намаляване на разходите и повишаване ефективността на работата.

1. Актуалност на проблематиката

В световен и европейски план проблематиката свързана с оценка на риска на

работното място се изследва, както в по-общ контекст -  глобален и европейски план,

така и на национално,  браншово и фирмено равнище.  Оценката на риска  на работното

място се разглежда, като неразделна част от политиките и подходите за гарантиране

безопасност  и  здраве  при  работа.  Последните   години  специализираните  научни

издания  отбелязват  засилен  интерес  към  отразяването  на  възможностите  за

оптимизиране на безопасността и здравето при работа. Сред тях специално внимание

заслужават  сравнителните  анализи  на  европейските  политики  за  осигуряване  на

безопасни  и  здравословни  условия  на  труд  [1], в  които  ясно  са  идентифицирани

различните  подходи  на  национално  ниво  и  спецификата  на  прилаганите  мерки  за

създаване на благоприятни условия за гарантиране безопасност и здраве при работа.

Хората  по  целия  свят,  които  полагат  труд   са  изложени  на  влиянието  на

различни  вредни  фактори  на  работните  места.  Когато  не  се  контролират
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съществуващите  рискове  на  работното  място,  това   може  да  доведе  до  сериозна

опасност  за  живота  и  здравето  на  работещите.  Вследствие  на  това  се  получават

производствени  загуби  и  намаляване  на  производителността  на  труда,  които  са

основните  фактори  за  поддържането  на  конкурентоспособност.  Същевременно

предприятията са изложени на риск, свързан с изплащане на обезщетения за трудова

злополука  и  професионална  болест,  от  една  страна  и  репутационен  риск  от  друга.

Оценката  на  риска  е  съставна  част  от  цялостната  политика  на  предприятията  като

елемент от организацията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд,

от друга страна императивен законов ангажимент на всеки работодател. 

В национален план проблемът, свързан с безопасността и здравето при работа получи

ново развитие във връзка с присъединяването на България към ЕС и непосредствено

след  това.  В  периода  2005-2008  г.  бяха  предприети  необходимите  действия  за

хармонизиране  на  националното  законодателство  в  областта  на  безопасността  и

здравето при работа  (БЗР) с  европейските директиви и наредби.  В резултат на  това

националното законодателство в областта на БЗР може да бъде характеризирано като

съвременно, динамично развиващо се в съответствие с най-новите предизвикателства

на  съвременните  производства  и  технологични  процеси.  При  това,  българското

законодателство в областта на БЗР запазва висока степен на вътрешна самостоятелност

и  независимост.  Друга  характеристика  на  действащото  в  областта  на  БЗР

законодателство е широката му диверсификация - чрез подзаконови актове и наредби са

регулирани  голям  брой  специфични  аспекти  на  икономическите  дейности  и

произтичащите  от  това  конкретни  потребности  за  създаване  на  безопасни  и

здравословни условия на труд.

 Индустриалните отношения,  чрез  механизма на  колективните трудови договори

създават сериозни предпоставки за развитието на здравословните и безопасни условия

на труд обхващащи задълженията на работодателя, свързани със:

 Прилагането на единните и отрасловите правила за осигуряване на здравословни

и безопасни условия.

 Закупуването  и  инсталирането  на  необходимите  организационно-технически,

технологични и лични предпазни средства.

 Осигуряването  на  условия  за  санитарно-битово  и  медицинско  обслужване  на

работниците и служителите.

 Предоставянето на работниците и служителите и на синдикатите на необходимата

информация за  рисковете  на здравето и безопасността  им,  както и за мерките,
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които се предприемат  за  отстраняването,  намаляването или контролирането  на

тези рискове.

 Осигуряването  на  условия  и  средства  на  представителите  на  работниците  и

служителите в комисиите и групите по условия на труд за изпълнение на тяхното

право и функция. [2]

Законодателството в областта на БЗР е подкрепено от адекватни стратегически

и оперативни документи, рамкиращи основните параметри на националните действия и

политики за гарантиране на безопасност и здраве при работа.

Нормативните документи които регламентират извършването на оценка на риска

са: Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обнародван в ДВ бр. 124 от

1997 и Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на извършване

на  оценка  на  риска.  Задължение  и  отговорност  на  работодателя  е  извършването  на

оценка  на  риска  .  Законът  за  здравословни  и  безопасни  условия  на  труд  е  вменил

задължително  изискване  към работодателя  да оценява рисковете  за  безопасността  и

здравето на работещите, като обхване избора на работно оборудване, използването на

химични вещества и препарати и организацията на работните места. /ЗЗБУТ  чл. 16, ал. 1,

т. 1 / 

Оценка на риска се извършва във всички предприятия, места и дейности, където

се осъществява трудова дейност или се провежда обучение, независимо от формата на

организация, вида на собственост и основанието на което се извършва работата или

обучението./ЗЗБУТ чл.2, ал.1/

Лицата,  които за своя сметка работят сами или в сдружение с други, също са

задължени да направят оценка на риска,  легалната дефиниция на  основните елементи

свързани с безопасността и здравето при работа  са [3] :

 1. "Вреда" е физическо нараняване и/или увреждане на здравето.

 2. "Опасност" е възможен източник на вреда.

 3. "Идентификация на опасност" е процесът на установяване съществуването на

опасност и на определянето на нейните характеристики.

 4.  "Риск"  е  вероятността  за  настъпване  на  вреда  при  конкретни  условия  на

излагане и тежестта на вредата.

 5. "Елементи на риска" са тежестта на вредата и вероятността за възникване на

тази вреда.
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 6.  "Опасно събитие"  е  ситуация,  в която човек е  изложен на опасност,  която

довежда до вреда.

 7.  "Анализ  на  риска"  е  използване  на  разполагаема  информация  за

идентифициране на опасни събития и за определяне елементите на риска.

 8. "Оценка на риска" е процес на взимане на решение относно допустимостта на

риска на база на анализа на риска, разпоредбите на нормативните актове и отчитане на

фактори, като технически достижения, околна среда, психологически, икономически и

социални аспекти.

 9. "Оценяване на риска" е процесът на анализ и оценка на риска.

 10. "Оценител на риска" е лице, което оценява риска.

 11. "Работодател" е понятието, определено в § 1, т. 2 от Закона за здравословни и

безопасни условия на труд .

Елементите на ЗБУТ са дейностите и мерките,  формиращи такива условия на

труд, които не водят до професионални заболявания и злополуки при работа и създават

предпоставки  за  пълно  физическо,  психическо  и  социално  благополучие  на

работещите.[4] 

Законодателството в областта на БЗР е подкрепено от адекватни стратегически

и оперативни документи, рамкиращи основните параметри на националните действия и

политики за гарантиране на безопасност и здраве при работа. Доказателство за високата

степен на развитието на стратегическото мислене в областта на БЗР е Националната

програма  за  БЗР  2018-2010  гi.  Стратегическа  цел  на  Националната  програма  по

безопасност  и  здраве  при  работа  2018-2020  г.  е  подобряване  на  здравословните  и

безопасни условия на труд на всеки работещ и на всяко работно място. За постигане на

тази цел са предложени адекватни мерки в три приоритетни области: 

1) Подобряване на прилагането на законодателството в областта на безопасните

и здравословни условия на труд; 

2) Превенция на професионалните рискове,  в т.ч.  и на новите и увеличаващи

значението си рискове на работното място;

 3)  Превенция  на  свързаните  с  работата  заболявания  и  трудовите  злополуки.

Очертаната национална рамка за приоритетни политики в областта на БЗР е подкрепена

от 39 вида мерки, които в своята съвкупност създават необходимите организационни,

управленски, технологични и други предпоставки за издигане действията в областта на

БЗР на по-високо нивo [5].
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Когато се извършва планиране на дейността, насочена към създаване на бъдещи

безопасни дейности и процеси резултатите от оценката на риска е основата за тяхното

планиране   в  предприятието,  което  е  свързано  и  с  планиране  и  осигуряване  на

необходимите средства и ресурси необходими за неговото провеждане и управление,

като  основната  цел  е   ограничаване  и  минимизиране  на  риска  при  източника  на

неговото възникване. 

Подобряването на безопасността и здравето на работещите на работното място е

свързано  с  адекватното  и  правилно  извършване  на  оценката  на  риска,  което  е

предпоставка за  подобряване на цялостната производителност в предприятието. 

Законът за здравословните и безопасни условия на труд е вменил  задължение на

работодателя да извършва оценката на риска на работните места. В този процес могат

да бъдат привлечени службите по трудова медицина, органите по безопасност и здраве

при работа  и  други специалисти  от предприятията.  Законът предвижда възможност,

когато има необходимост работодателят да може да привлича и външни организации и/

или специалисти, които притежават компетентност в сферата на оценката на риска на

работните  места  с  подходящо  образование  или  квалификация,  като  се  потърси

съдействие и на  лицата ангажирани в трудовия процес.

За да бъде извършена комплексна  оценка на риска, работодателите трябва да

подсигурят  всички  онези  източници  на  информация,  за  да  може  извършването  на

оценката и анализа да са обективни. Тези източници могат да бъдат:

 Всички  данни  за  станалите  трудови  злополуки,  както  и за  общата  и/или

професионална заболяемост в предприятието;

 Законови, подзаконови нормативните изисквания и всички относими документи;

 Изготвени  или  налични  доклади  или  извършени  анализи  свързани  с

производствените процеси  и/или професионалните дейности  по  отношение

безопасността и здравето при работа;

 Протоколи   съдържащи  данни  свързани  с измервания  по  отношение  на

факторите на работната среда, както и на специфични показатели на процесите,

работно оборудване и работни места по отношение на безопасността;

 Информация за възникнали производствени аварии ( при наличие на такива);

 Информация,  която  е  изготвена  и  предоставена от  производителите  или

доставчиците на оборудване, суровини и материали;
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 Становища и оплаквания от  синдикатите или  работниците и служителите  или

анкети с тях, и всякаква  информация, полезна за оценяване на риска. 

 Ръководства,  литература  и  други  налични  материали  за  съответната

производствена дейност [3].

За  да  бъде  изготвена  оценка  на  риска  на  работните  места,  която  да  бъде

изчерпателна е важно да бъдат измервани всички фактори на работната среда, като:

производствен  микроклимат;  шум;  прах,  токсични  и  други  вещества;  вибрации;

осветеност; лъчения и др.  

Необходимите измервания за оценяването на риска имат за цел да установят :

 шума и вибрациите, 

 физическото натоварване на работниците и служителите.

 специфичните  показатели  за  безопасност  на  работни  процеси,  работно

оборудване и работни места;

 осветлението и лъченията;

 токсичните вещества  и праха във въздуха,  стойностите  на елементите  имащи

значение за микроклимата.

Резултатите  от  извършените  измервания  се  включват  в  изготвяната

документация свързана с оценката на риска на работните места. Работодателите, трябва

да изготвят сравнителен анализ, който  да покаже, до каква степен има съответствие на

нормативните изисквания, с реалните фактори на работната среда. 

Работодателят при  извършване или планиране на дейностите на работна среда в

която  има  опасни  химични  агенти,  с  цел  да  бъдат  предприети  дейности  целящи

предотвратяване на  възможностите,  свързани с  опасности,  застрашаващи живота и

здравето на работещите,  следва да предприеме всички необходими мерки, насочени

към  създаване  на  бъдещи  безопасни  дейности  и  процеси.  Това  може  да  стане

единствено и само след извършен анализ на  резултатите от оценката на риска [6]. 

Всички  работни  процеси,  при  които  имаме  наличие  на  пряка  или  косвена

възможност за контакт с вредни или опасни химични агенти, работодателят е задължен

да   извърши  оценка  на  риска  за  влиянието  върху  здравето  и  безопасността  на

работещите.  Целта  е  незабавно  работодателят  да   предприеме    необходимите

задължителни предпазни  мерки. За  да  няма  риск  за  здравето  и  безопасността  на
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работещите е необходимо да бъде изготвено всеобхватно и комплексно   измерване  за

наличието на всички химични агенти, които се отделят на работното място.

При наличие на  дейности, за които съществува  възможност да има наличие на

няколко  химични  агенти,  които  поотделно  нямат   оценена  опасност,  въпреки  това

работодателят е длъжен да изготви  оценка за тяхното комбинирано въздействие. При

дейности и работни процеси,  при които съществува възможността  от възникването на

риск свързан с експозиция на канцерогени или мутагени, е необходимо  да се определи:

 степента на потенциалната опасност за живота и здравето; 

 видът на съответните канцерогени и мутагени; 

 продължителността на излагане на работещите в тази среда [6].

Тези  фактори  са  задължително  и  необходимо  условие,  за  правилното

извършване на оценката на риска, за да бъдат определени  адекватни мерки за защита

на живота и здравето на работещите. Когато се изготвя оценка на риска  е необходимо,

да бъдат  взети предвид и  всичките възможни начини, по които се оказва влияние от

вредните или опасни вещества,   включително  и възможността те да оказват влияние

върху здравето на работещите по кожен път .

Модерният мениджмънт е необходимо да съобрази перспективите за развитие на

предприятието и затова при  изготвянето на  оценка на риска в предприятията, трябва

да се отчетат и всички планирани дейности,  които предстоят да бъдат извършени в

предприятието,  като  ремонтни  дейности,  смяна  на  технологични  процеси  или

оборудване, както и непланираните, но предвидими събития. Работодателят, трябва да

отчете   и  оцени  риска  за  опасности  за  живота  и  здравето  на  работещите  с

възможностите за възникването на промишлени аварии или дейностите, които могат да

доведат по други причини до неблагоприятни ефекти върху здравето и безопасността,

въпреки предприетите технически мерки.

Оценката на риска не е процес, който се извършва еднократно, работодателят е

длъжен да преразглежда оценката на риска винаги  при: 

 извършване на промени в нормативната уредба;

 промени, свързани с въвеждане на нови производствени процеси, оборудване,

продукти  и  материали,  промяна  на  организацията  на  труда,  нови  сгради  и

помещения, реконструкция и др., които могат да окажат влияние върху риска;
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 когато  има  данни,  които   показват  неефективност  или  неадекватност  на

прилаганите защитни и профилактични мерки;

 когато при оценката на риска са използвани данни или информация, които вече

не са относими към оценяваните дейности; 

 при   анализ  на  резултатите  от  разследвания  на  злополуки,  аварии,

професионални заболявания и инциденти ;

 при всяка съществуваща възможност  оценката да бъде подобрена;

 по предписание на контролни органи. [7].

Последните десетилетия се разработиха различни подходи и методи за оценка на

риска, обвързани с повишените законови изисквания за ограничаване и елиминиране на

риска,  като  крайната  цел  на  всички  методи е  ефективно  изпълнение  на  законовите

изисквания. 

Мениджмънтът  трябва да  избере подходящ метод при оценяване на риска  в

зависимост от спецификата на оценяваните обекти и дейности, целта е да бъде избран

такъв метод ,  който   да бъде всеобхватен да покрива всички дейности, конкретен и

актуален .

Крайният резултат от оценката на риска в предприятието е свързан с неговото

управление.  Мениджмънтът  следва  да  определи  нивата  на   допустимостта  на

установения риск и  когато се отчете необходимост да се  приложат адекватни мерки за

неговото отстраняване,  намаляване до допустими нива,  като се отчете  действието  и

ефективността на предприетите мерки.

Когато  извършеният  анализ  е  идентифицирал  опасности,   свързани  с

извършваната  работа,  ръководството  е  длъжно  да  иготви  отделен  анализ   за  всеки

елемент на конкретната опасност при трудовата дейност, като се определеи източника

на тази опасност, както  и  конкретните лица изложени на тази опасност.

Ръководството на предприятието на основа на оценката  на риска предприема

действия по  вземането на решения за осъществяване на цялостната политика, свързана

с  осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в предприятието.

Ръководителят  на  основа на  оценката  на  риска следва да  предприеме  редица

действия съгласно изискването на наредбите свързани със здравословните и безопасни

условия на труд .
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При наличието на специфична организация на работа, както и  при специфични

условия  на  труд,  работодателите  са  нормативно  задължени  да  предоставят  храна  и

напитки на служителите и работниците. В тези случаи това задължение се отнася само

до определени работници и служители, които работят при специфични условия на труд.

Специфичната организация на работа  е тази   организация на работа, при която

работниците и служителите:

 са ангажирани в предприятието преди/след установеното работно време с

продължителност не по-малка от два часа;

 работят на 12-часов работен ден при сумирано изчисляване на работното

време;

 работят в производства с непрекъсваем процес на работа;

 работят в отдалечени обекти без възможности за ползване на заведения за

хранене [8].

Работодателите са задължени да  предоставят  храна и напитки  [9], като има

подробни изисквания  за определяне на условията и реда за осигуряване на безплатна

храна  и/или  добавки  към  нея  .  Работодателят  е  длъжен  да  направи  предварителни

консултации с представителите на работниците и служителите, с комитета/групата по

условия на труд в предприятието,  и писмено да съгласува със службата по трудова

медицина кои са  работниците и служителите, които имат право на:

1. безплатна храна;

2. добавки към храната;

Отново на  база  на  оценката  на  риска,   работодателят  е  задължен  да  въведе

намалено  работно  време,  за  онези  видове  работи,  извършвани  при  специфични

условия  и  рискове  за  живота  и  здравето,  които  не  могат  да  бъдат  отстранени,

ограничени или намалени, независимо от предприетите мерки [10]. 

На основа на оценката на риска, Работодателят е длъжен да определи работниците и

служителите,  които  подлежат  на  задължително  застраховане  за  трудова  злополука.

Това  са   тези  работници  и  служители,  които  извършват  работа  в  основната  и

спомагателната дейност на предприятия, принадлежащи към икономическа дейност с

трудов  травматизъм,  равен  или  по-висок  от  средния  за  страната.  Икономическата

дейност  на  предприятието  се  определя  съгласно  Националната  класификация  на
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икономическите  дейности,  а  коефициентът  на  трудовия  травматизъм  се  определя

ежегодно в края на годината от министъра на труда и социалната политика и важи за

следващата година [11]. 

В  съвремените  условия  застраховането  на  работещите  лица  за  риска  ''Трудова

злополулка'' заема съществено място в организацията на работата по застраховане на

персонала в предприятията [12]. 

Работодателят  е  задължен  да  извършва  оценка  на  риска  на  работните  места  с

видеодисплеи за определяне на възможните рискове за здравето и безопасността  на

работещите,  особено  по  отношение  на  зрението,  мускулно-скелетната  система,

възникването  на психичен  стрес  и др.,  за  осигуряване  на здравословни и безопасни

условия на труд при работа с видеодисплеи, работодателят е длъжен да:

 Извърши оценка на риска на работните места с видеодисплеи за определяне на

възможните  рискове  за  здравето  и  безопасността  на  работещите,  особено  по

отношение  на  зрението,  мускулно-скелетната  система,  възникването  на

психичен стрес и др. 

 Предприеме  необходимите  мерки  за  предотвратяване  или  намаляване  на

установените по рискове, отчитайки възможностите за тяхното допълнително и/

или комбинирано действие [13].

Работодателят,  определя  работните  места  и  видовете  работа,  при  които

задължително  следва,  да  се   използват  лични  предпазни  средства,  въз  основа  на

извършена оценка на риска на работното място.  Работодателят на база на извършената

оценка на риска съставя списък на полагащите се работното облекло и лични предпазни

средства, който  съдържа:

 работните места,  професиите и видовете работа,  за  които се използват лични

предпазни средства;

 вида,  наименованието  и  точната  идентификация  на  всяко  лично  предпазно

средство;

 конкретните  опасности,  за  които  се  прилагат  посочените  лични  предпазни

средства;

 срока за износване на личните предпазни средства [14].
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Работодателя на база оценка на риска определя и видовете работи, извършвани

при специфични условия и рискове за живота и здравето, които не могат да бъдат

отстранени,  ограничени  или  намалени,  независимо  от  предприетите  мерки,  като

въвежда  намаляване  на  продължителността  на  работното  време,  което  води  до

ограничаване на рисковете за здравето на работниците и служителите .

Министерският  съвет  определя  видовете  работи,  за  които  се  полага

допълнителен   платен  годишен  отпуск  ,  както  и  категориите  работници  или

служители, за които  се полага удължен платен годишен отпуск [9]. Работодателят,

установява допълнителен платен годишен отпуск след предварителни консултации

с представители на работниците и служителите със службата по трудова медицина и

с комитета/групата по условия на труд . 

Важно да се направи разграничение между удължения платен годишен отпуск и

допълнителния  платен  годишен.  Двата  вида  отпуск  се  ползват  на  различно  правно

основание, защото на едно правно основание може да се ползва само един вид отпуск.

[15]

Работодателят  за  своя  сметка  организира  провеждане  на  задължителните

периодични медицински прегледи на работещите при вредни за здравето условия на

труд. Задължителните периодични медицински прегледи на работещите при вредни за

здравето условия на труд имат за цел системното наблюдение на здравното състояние

на  тези  групи  работници  и  служители  за  ранно  откриване  на  професионални

увреждания  и  общи  заболявания.  Честотата  на   медицински  прегледи  се  определя

съобразно  степента  на  потенциалния  здравен  риск  на  работниците  на  конкретните

работни места [16].

 Ръководителят   има задължение   да  предприеме подходящи организационни

мерки или да осигури използването на подходящи технически средства и оборудване за

избягване на ръчната работа с тежести. Когато ръчната работа с тежести не може да

бъде избегната, работодателят е длъжен да предприеме необходимите организационни

мерки за ограничаване на ръчната работа с тежести. Изпълнението на това задължение

работодателят следва да докаже с документацията по оценката на риска, информация за

предприетите мерки за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и

обща  характеристика  на  товара,  предварителна  оценка  на  физическата  годност  на

лицата за извършване на ръчна работа с тежести и доказателства за периодична оценка
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на въздействието на ръчната работа с тежести върху работоспособността и здравето на

работещите,  както  и  извършени  медицински  изследвания  при  оплаквания  от

работещите за смущения в здравето, свързани с ръчната работа с тежести [17].

В областа на безопасността при работа през последните няколко десетилетия се

открояват нови предизвикателства, като  психосоциалните рискове на работното място,

медицинските  изследвания  свързани със  здравето  на  работното  място ги открояват,

като  едни  от  най-  сериозните  рискови  фактори.  Психосоциалните  рискове  са  тясно

свързани с  проблеми, които могат да възникнат в процеса на работа или на  работното

място, това могат да бъдат, тормоз, стрес, безпокойство, насилие и др.

Психосоциалните  рискове  са  свързани  с   пропуски  в   изпълнението  на

дейностите от страна на работниците и служителите, чести отсъствия поради болест от

работа, както и повишен риск от инциденти. Високото ниво на психосоциални рискове

са  опасени за здравето на работниците и служителите и е сериозна предпоставка за

лошо изпълнение на трудовите дейности,  а така също не допринася за  справяне  с

допълнително възложените задачи. 

Психосоциаления  стрес  може да  се  определи,  като  „взаимодействието  между

социални и психични фактори “, тези фактори, могат да си  взаимодействат двупосочно

от едните фактори към другите и обратно.

Психосоциалните  фактори,  са  онези  фактори,  свързани  с   организацията,

управлението  на работатните дейности и се явяват  резултат на недобро  планиране,

организиране  и  управление  на  труда  от  една  страна  и  неблагоприятни  социални

условия  на  работното  място  от  друга  страна.  Те  могат  да  доведат  до  отрицателни

психологически,  физически  и  социални  последици,  като  стрес  на  работното  място,

изтощение  или  депресия  и  съответния  им  социален  и  свързан  с  околната  среда

контекст, които е възможно да причинят психични, социални или физически вреди.

В резултат на стрес, психосоциалните рискове могат да въздействат пряко или

косвено върху психичното и физическото здраве. Примери за условия на труд, които

могат да доведат до психосоциални рискове са:

 работно пренатоварване;

 противоречиви изисквания и неизяснена роля;
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 организационни промени, които са  лошо управлявани, както и несигурност на

работното място;

 липса  на  подкрепа,  както  от  страна  на  ръководството,  така  и  от  страна  на

колегите, неефективна комуникация,;

  тормоз и насилие на работното място 

Европейската  фондация  за  подобряване  условията  на  живот  и  труд,  изготви

доклад,  който  отчита,  че  стресът  на  работното  място  е  сред  най-често  срещаните

причинители  на  заболявания  сред  работещите  като  оказва  влияние  на  повече  от  40

милиона души в ЕС. Последните десетилетия необходимостта психичното здраве да

бъде  включено  сред  най-важните  приоритети  на  програмата  за  обществено  здраве

получава все по-голямо признание в Европа, като за Европейската комисия то отдавна е

приоритет.   Преди  повече  от  десет  години  Генерална  дирекция  „Здравеопазване  и

политика за потребителите“ публикува зелена книга за разработване на стратегия на ЕС

за психичното здраве, а през 2008 г. — даде начало на Европейски пакт за психично

здраве и благоденствие.

През 2002 г. годишните разходи за икономиката на ЕС-15, породени от стрес на

работното място, са оценени на 20 000 милиона евро.

Eвропейското  изследване  на  предприятията  по  отношение  на  новите  и

появяващите  се  рискове  (ESENER)  показва,  че  инцидентите,  мускулно-скелетните

увреждания  и  стресът  при  работа  са  сред  основните  проблеми  на  работодателите.

Стресът на работното място е често посочван като основен проблем на работодателите

в сферата на здравеопазването и социалните услуги [18].

Намаляването на рисковете при работа е не само морално и правно задължение.

В това има стабилна бизнес мотивация, защото по-ефективният контрол  от страна на

работодателя,  може да доведе до подобрена  мотивация и  кондиция на персонала, до

повишаване на производителността и намаляване на материалните разходи, чрез по-

малко отсъствия от работа,  намаляване на текучеството,  икономия на суровини,  по-

добро качество на продукцията и т.н. Най-успешните предприятия поддържат и  най-

добрите условия за труд.

Заключение
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Действията на ЕС в областта на безопасността и здравето при работа (БЗР) през
годините бяха осъществявани в контекста на стратегическа рамка на политиката, която
включва два основни компонента:

 всеобхватен  корпус  от  законодателни  текстове  на  ЕС,  който  обхваща  най-
значимите професионални рискове и осигурява общи определения;

  структури и правила, пригодени от държавите членки към техните различни
национални условия;

 многогодишни  програми  за  действие (Стратегическа  рамка  на  ЕС  за
здравословни и безопасни условия на труд за периода 2014—2020 година )

Доброто  здраве  на  работниците  означава  и  добър  бизнес.  Съответствието  на
произвеждания  продукт  с  изискванията  за  безопасност  и  здраве  при  работа  вече  е
критерий за конкурентносособност. Състоянието на условията на труд, осигуряването
на безопасност и здраве на работещите са показател за успешен бизнес. Съвременната
тенденция в развитието на водещите европейски предприятия е да си сътрудничат и да
развиват  бизнес   с   предприятия,  в  които  има  добре  изградени  и  функциониращи
безопасни  и  здравословни  условия  на  труд.  Това  означава  ,  че  разходите  за
осигуряването на по-високо ниво на защита по отношение  на условията на труд са
надеждна инвестиция, осигуряваща качество, пазари и печалба.[19]

Оценката на работното място предхожда управлението на професионалния риск
и е основата на дейността на всеки работодател за подобряване на условията на труд,
като по този начин се  осъществява  конституционното  право на всеки гражданин за
осигуряване на  здравословни и безопасни условия на труд.

За всяко  работно  място  в  предприятието с оценката  на  риска  трябва  да  се
установи допустимостта на определения риск и необходимостта от прилагане на мерки
за неговото предотвратяване или намаляване и ограничаване. 

Добрият  менджмънт  използва  успешно  инструмента  оценка  на  риска  за  да
осигури здраве и безопасност при работа. Въпреки, че работодателите имат законовата
отговорност да гарантират, че рисковете на работното място правилно се оценяват и
контролират,  от съществено  значение е и  участието  на работниците  и служителите.
Работниците и служителите и техните представители най-добре разбират проблемите,
които  могат  да  възникнат  на  работното  място.  Включването  им  ще  гарантира,  че
въведените мерки са както адекватни, така и ефективни [20].
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i   Националната програма за безопасност и здраве при работа е приета с Решение № 801 на Министерския 
съвет от 22.12.2017 г. (Natsionalnata  programa za bezopasnost i zdrave pri rabota e prieta s Reshenie № 801 na 
Ministerskia savet ot 22.12.2017 g.)


