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РАЗДЕЛ І
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ЗБУТ ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
1. ПРЕДМЕТ И ЗАДАЧИ НА ЗБУТ
Дисциплината ЗБУТ има за предмет запознаване и обучение за спазване и контрол на правилата,
нормите, стандартите, инструкциите и други нормативни актове за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд в съответствие със спецификата на всяко работно място и професия.
Задачи:
- да се овладеят знания с приложна насоченост по безопасна и безаварийна работа;
- да се усвоят основните изисквания на законите и нормативните документи;
- да се формира убеденост в задължителната необходимост от прилагане на нормативните
документи по охрана на труда.
Създаването на условия за безопасен труд и здраве е задача от първостепенно значение за
държавата и работодателите. Чрез изграждане на адекватна на условията и рисковете нормативна
база, икономически, организационни и технически мероприятия се цели да се създадат условия на
работното място, които да съхранят живота и здравето на работещите. Основен фактор за решаване
на проблема си остава самият работещ. Необходимо е целенасочено да се изгражда култура и
формира поведение, които да предотвратяват и намаляват рисковете при работа.
2. ТЕРМИНИ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ
Конституционното право на труд на работниците и служителите е обвързано с правото на
здравословни и безопасни условия на труд. На това изискване са подчинени действията на държавата
при разработване и приемане на нормативни актове.
Водещите идеи в новата политика на държавата са:
- превенция на производствените рискове;
- оценка и предотвратяване на риска или намаляването му в допустими граници;
- цялостна отговорност на работодателя;
- социален диалог на всички нива;
В процеса на обучение по здравословни и безопасни условия на труд се налага да ползваме
свободно всички основни понятия, залегнали в закона.
Безопасност на труда - състояние на условията на труда, при които е изключено действието на
опасни и вредни производствени фактори върху работещите или нивото на вредните фактори е
сведено до допустимите здравно - хигиенни норми.
Вредни фактори за здравето и безопасността са физически, химични, биологични,
психологични, организационни и други въздействия, които влияят негативно или заплашват здравето и
безопасността на работещите.
Трудова злополука - Това са всички травматични увреждания, ако са довели до временна
неработоспособност, инвалидност или смърт на работника, станали по време или по повод на
извършваната от него работа, както и при всяка работа, извършена в интерес на предприятието, което
е причинило неработоспособност или смърт.
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Професионална болест - заболяване, което е настъпило изключително или предимно под
действието на вреден производствен фактор на работната среда или на трудовия процес върху
организма и е включено в Списъка на професионалните болести.
Здравословни и безопасни условия на труд са такива условия на труд, които не водят до
професионални болести и злополуки при работа и създават предпоставка за пълно физическо,
психическо и социално благополучие на работещите лица.
Експозиция - излагането на човешкия организъм на въздействието на физични фактори, химични
или биологични агенти
Риск - вероятността от настъпване на вреда при конкретни условия на експозиция и тежестта на
вредата.
Здравен риск - вероятността от възникване на неблагоприятни изменения в здравословното
състояние при конкретно въздействие на вредни за здравето фактори и степента на тези изменения.
Минимални изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труда - наймалките допустими изисквания за опазване здравето на работещите и осигуряване на тяхната
безопасност при работа.
Работно оборудване - всяка машина, апарат, инструмент, инсталация, устройство, уредба или
съоръжение, използвани при работа.
Работно място - зона на трудова дейност на един или повече изпълнители, която се
характеризира с еднакви условия на труд.
Работна среда - физични, химични, биологични, организационни, социални, социално психологични фактори, заобикалящи човека и неговото работно място.
Опасна зона - всяка зона в и около работното оборудване и в работното място, в която съществува
опасност за здравето или живота на работещите.

НОРМАТИВНА УРЕДБА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ
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НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
1. НОРМАТИВНИ АКТОВЕ
Нормативните актове биват два основни вида - законови (конституция, кодекс, закон) и подзаконови
(постановление на Министерския съвет - ПМС, правилник, наредба, инструкция и др.).
Йерархията на нормативните актове в българското законодателство в низходящ порядък е:
1- основни нормативни актове на Европейския съюз.
2- конституция,
3- законите (вкл. т. нар. кодекси, които имат същия юридически ранг, както и законите)
4- постановление на Министерския съвет,
5- правилник,
6- наредба
7- инструкция.
Защо е важно да я знаем? Защото, ако два нормативни акта си противоречат, то в сила е този,
който стои по-високо в йерархията.
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КОНСТИТУЦИЯТА на Република България е върховният закон в държавата, който урежда цялостно
обществените отношения и държавното устройство на страната.
ЗАКОНЪТ урежда най-пълно всички основни обществени отношения, които се поддават на трайна
уредба.
КОДЕКСЪТ урежда обществени отношения, предмет на цял клон на правната система. Кодекс на
труда, Кодекса за социално осигуряване, Гражданско-процесуален кодекс, Наказателен кодекс, Семеен
кодекс и др.
ПОСТАНОВЛЕНИЕ МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ приема правилници, наредби и инструкции.
ПРАВИЛНИК се издава за прилагане на закон.
НАРЕДБА се издава за прилагане на отделни разпоредби на нормативен акт от по-висока степен.
ИНСТРУКЦИЯ с нея висшестоящ орган дава указания до подчинени нему органи относно прилагане
на нормативен акт
2.КОДЕКС НА ТРУДА
Урежда трудовите отношения между работника или служителя и работодателя, както и други
отношения, непосредствено свързани с тях.
Някои от въпросите застъпени в кодекса на труда:
 трудови договори
 възникване и изменение на трудовото правоотношение
 работно време и почивки
 трудова дисциплина
 имуществена отговорност и други видове обезщетения
 трудово възнаграждение
 здравословни и безопасни условия на труд
 прекратяване на трудовото правоотношение
КОДЕКС ЗА СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ – в него се разглежда и осигуряването за трудова
злопулука и професионална болест.
ЗАКОН ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
С този закон се уреждат правата и задълженията на държавата, работодателите, работещите,
представителите на работещите по безопасност и здраве при работа.
Някои от въпросите застъпени в закона:
 общи изисквания и задължения за осигуряване на здравословни и безопасни условия
на труд
 организация и управление на дейността
 фонд "условия на труд"
 икономически форми за подобряване на условията на труда
 контрол и административнонаказателна отговорност
3.
4.
5.
6.
7.

ДРУГИ ЗАКОНИ - http://www.mlsp.government.bg/bg/law/law/index.htm
ПОСТАНОВЛЕНИЯ НА МС - http://www.mlsp.government.bg/bg/law/moc/index.htm
ПРАВИЛНИЦИ - http://www.mlsp.government.bg/bg/law/rules/index.htm
НАЛЕДБИ - http://www.mlsp.government.bg/bg/law/regulation/index.htm
ИНСТРУКЦИИ
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МЕЖДУНАРОДНИ И НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ
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ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА
1. МЕЖДУНАРОДНИ ОРГАНИЗАЦИИ. ФАКТОРИ ЗА ФОРМИРАНЕ НА ДЪРЖАВНАТА ПОЛИТИКА
1.1. Междунаподна организация на труда (МОТ) - Създадена 1919г. В нея членуват над 170 държави
от всички континенти. България е член от 1920г.
МОТ има тристранна структура - основните органи на МОТ се състоят от представители на трите
основни фактора при реализирането на трудовия процес: работодатели, трудещи се (и техните
организации) и правителството (държавата) в съотношение на представяне 1:1:2. Международната
организация се бори по въпросите на: работно време; определянето на максимална продължителност на
работния ден и на работната седмица; набирането на работната сила; борбата срещу безработицата;
закрилата на трудещите се срещу общи и професионални заболявания и трудови злополуки; пенсиите за
старост и за инвалидност; защитата на интересите на трудещите се, които работят в чужбина.
1.2. Организация на обединените нации (ООН) – Всеобща декларация за правата на човека – тя
служи, като основа и критерий за приемането на международни договори и вътрешноправни актове.
1.3. Съвет на Европа (СЕ) - политическа организация, създадена на 5 май 1949 г. България е член на
СЕ от 7 май 1992 г.
Основният орган тук е Комитетът на министрите на външните работи на държавите-членки, който
заседава най-малко два пъти годишно. Съветът на Европа разглежда въпроси от общоевропейска
значимост в почти всички области и е приел близо 200 международни конвенции, между които централно
място заема Европейската конвенция за защита правата на човека и основните свободи и Европейската
социална харта.
1.4. Европейси съюз – (ЕС) – създаден 9 май 1950г./Франция и Федерална република Германия
обединяват производството си на въглища и стомана в нова организация, към която да могат да се
присъединяват и други европейски държави. Тъй като тази дата може да се счита за рождена за
Европейския съюз, всяка година 9 май се празнува като Ден на Европа./
Най-важните органи на Европейския съюз (ЕС)
- Съветът на ЕС – състои се от министрите на външните работи
- Европейският парламент - със 626 депутати, избират се с пряко гласуване от всички граждани на
ЕС.
- Комисията на ЕС - състои се от 20 души, всеки от които отговаря за една или няколко от
дейностите на комисията.
Структури на съдебната власт в Европа:
- Съдът на Европейската общност
- Международният съд в Хага - един от основните органии, който решава само спорове между
държави или международни организации
- Европейският съд по правата на човека - заседава в Страсбург. Създаден е по силата на
Европейската конвенция за правата на човека. Всеки гражданин на страна-членка на Съвета на
Европа, който е изчерпал възможностите за защита по националното законодателство, може да се
обърне лично и пряко към съда в Страсбург.
Ранг на нормативните актове, издадени от Европейския съюз:
- Конституция на Европейския съюз - четирите учредителни договора.
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- Закони са така наречените "регламенти". Имат най-висша сила и пряко действие във вътрешното
право на държавите-членки и всяко лице може да се позове на тях.
- Подзаконови актове са т.нар. "директиви". Директивите не са директно приложими от държавитечленки, а трябва да бъдат претворени в националните им законодателства.
- Съветът и Комисията на Европейския съюз приемат и така наречените "решения" и "препоръки" и
изказват мнения.
2.

НАЦИОНАЛНИ ОРГАНИЗАЦИИ ПО БЕЗАПАСНОСТ НА ТРУДА.
2.1. Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда" към министъра на труда и социалната
политика извършва инспектиране на труда като:
- контролира спазването на трудовото законодателство по осигуряване на ЗБУТ и по осъществяване
на трудовите правоотношения
дава сведения и технически съвети на работодателите и работещите по най-ефективните
методи за спазване на трудовото законодателство;
уведомява компетентните органи за констатираните пропуски и недостатъци, необхванати от
трудовото законодателство
2.2. Дирекция „Инспекция по труда" подпомага социалното партньорство на областно и общинско
равнище и в предприятията. Решава по компетентност жалби, молби, сигнали и запитвания по
осигуряване на ЗБУТ и трудовите правоотношения; изготвя информации и анализи за трудовия
травматизъм. Служебните задължения на инспектора по труда в „Инспекция по труда" са:
има правомощия на контролен орган по труда;
проучва и анализира причините за допуснати трудови злополуки и производствени аварии и
прави предложения за отстраняване или намаляване на риска;
участва в разследването на видовете злополуки, предписва въвеждането на специален режим
за безопасна работа при наличие на непосредствена опасност за живота и здравето на
работниците.
2.3. Агенцията за ядрено регулиране регулира безопасното използване на ядрената енергия и
йонизиращите лъчения и безопасното управление на радиоактивните отпадъци и отработеното
гориво.
2.4. Български институт по стандартизация (БИС) организира разработването, подготовката,
одобряването и утвърждаването на българските стандарти.
2.5. Изпълнителна агенция „Сертификация и изпитване" извършва изпитване на продукти и издава
сертификат за съответствие на продукти, системи по качество и персонал.
2.6. Държавна агенция за метрология и технически надзор решава проблемите със средствата за
измерване, осъществява технически надзор, издава разрешения за поддръжка, производство, внос,
монтаж, ремонт и експлоатация на съоръженията с повишена опасност.
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ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА
РАБОТОДАТЕЛЯ И РАБОТНИЦИТЕ ЗА ЗДРАВОСЛОВНИ И
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД
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Задълженията за създаване на здравословни и безопасни условие на труд са разпределени между
държавата, работодателите и работниците и служителите.
1. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ЗБУТ.
РАБОТОДАТЕЛ - Юридическите и физически лица, които наемат самостоятелно работници или
служители. Те са длъжни да осигурят здравословни и безопасни условия на труд на всички работещи,
както и на лицата, които са попаднали на работни места в близост до тях. Работодателят е длъжен да
осъществи различни мероприятия, за да осигури безопасност при работа. Ангажиментът му започва
още с проектиране и изграждане на предприятието.
1.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
 да осигури здравословни и безопасни условия на труд в обекти, производства, процеси,
дейности, работни места и при работното оборудване още с проектирането, изграждането и
въвеждането им в експлоатация.
 да осигури на своите работници и служители медицинско обслужване от служба по трудова
медицина.
 да учреди комитет или група по условия на труд в предприятието или организацията и в
техните структурни звена. При персонал 50 и повече работещи се учредява комитет по
условия на труд в състав до 10 работещи, с равен брой представители на работниците и
служителите и на работодателя. При персонал от 5 до 50 работещи се изгражда група по
условия на труд, която се състои от работодателя или ръководителя на съответното
структурно звено и от един представител на работниците.
 да организира и осигури на всеки работещ подходящо обучение по здравословни и
безопасни условия на труд.
 да направи оценка на риска за здравето и безопасността на работниците и служителите.
 да отчита специфичните опасности за работниците и служителите, които се нуждаят от
специална закрила, включително и тези с ограничена работоспособност.
 да установява, разследва, регистрира и отчита задължително всяка станала трудова
злополука и професионално заболяване. Всеки работодател трябва да води строга
отчетност за станалите трудови злополуки и професионални заболявания.
 да осигурява средствата за колективна и лична защита, като контролира изправността и
поддържането им.
 да осигури и предостави на работниците работно облекло и лични предпазни средства, в
зависимост от рисковете на работното място
 да вземе мерки за предотвратяване на вредните последици в случаи на извънредни
обстоятелства съобразно спецификата на дейността и големината на предприятието, като
осигурява организация за ликвидиране на опасността, за оказване на първа помощ, за
противопожарна охрана и условия за евакуация на работниците и служителите.
 в случай и при вероятност от възникване на сериозна и непосредствена опасност за
здравето и живота на работещите да ги информира за действията, които се предприемат
във връзка със защитата им, да осигури преустановяването на работата и евакуирането им
и да не се допусне възобновяване на работата, докато не се отстрани опасността.
Всички разходи, свързани с осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, са за
сметка на работодателя.
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1.2.ПРАВА НА РАБОТОДАТЕЛЯ.
Работодателят има право:
 на територията на предприятието да изисква от работниците и служителите да спазват
правилата за безопасност и здраве при работа и вътрешните нормативни актове.
 да определи на територията на предприятието физиологичен режим на труд и почивка,
който да отговаря на потребностите на производствения процес и естеството на работа.
 да упражнява ефективен контрол за извършване на работа без риск за здравето по
безопасен начин, като може да налага наказания на работниците, които нарушават правните
норми за ЗБУТ.
 при организиране и контрол на дейностите за осигуряване на здравословни и безопасни
условия на труд, да получи информация и консултация от институциите, които регурат
процесите на регионално и национално ниво.
2. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТНИКА ЗА ЗБУТ.
Работещи - “работещ” е всяко лице, което е наето от работодател, както и лице, което работи
за себе си, включително обучаващите се или стажантите – за времето на обучение, стаж и
практика.
2.1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТНИКА:
 да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните вещества и материали,
транспортните средства и другото работно оборудване;
 да използват правилно дадените им лични предпазни средства и специално работно облекло и
след употреба да ги връщат на съответното място за съхранение
 да използват правилно и по предназначение работното оборудване и да не отстраняват,
прекъсват, изключват или променят самоволно средствата за колективна защита и предпазните
устройства, с които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието или
сградата;
 да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни лица за всяка
възникнала обстановка при работа, която може да представлява непосредствена опасност за
тяхното здраве и за всички неизправности в средствата за колективна защита;
 да съдействат на работодателя, на съответните длъжностни лица и/или на представителите на
работещите по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на предписанията, дадени от
контролните органи.
 ако временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на ремонт,
монтаж, профилактика и други, работникът или служителят е длъжен да го възстанови
незабавно или да предприеме други защитни мерки със същата ефективност.
 Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както и за здравето и
безопасността и на другите лица, пряко засегнати от неговата дейност, в съответствие с
квалификацията му и дадените от работодателя инструкции
 да се явява на работа в състояние, което позволява да изпълнява възложените му задачи само
когато е инструктиран и има нужната правоспособност. Той е длъжен да ползва колективните и
лични предпазни средства за защита.
2.2. ПРАВА НА РАБОТНИКА:
 на информация – за рисковете за здравето и безопасността им, както и за мерките, които се
предприемат за отстраняване, намаляване или контролиране на тези рискове
 на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа
 да може непосредствено да се обръща към инспекторите по труда при проблеми и конфликти.
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на участие при разследване на трудови злополуки и професионални заболявания
на застраховане за риска “трудова злополука” при определени обстоятелства
на специално работно облекло и лични предпазни средства.
на периодични медицински прегледи
на ограничена продължителност на работата във вредна или опасна среда
на безплатна храна и/или добавки към нея съгласно Наредба
на отказ да се изпълни възложената работа при възникване на опасност

2.3.ОТГОВОРНОСТИ НА РАБОТЕЩИТЕ
 Административно-наказателна отговорност. Лицата, които нарушават изискванията и не
изпълняват задълженията си
 Дисциплинарна отговорност – за неизпълнение на законните нареждания на работодателя,
съгласно КТ
 Имуществена отговорност, също по КТ
Изградените структури за сътрудничество в областта на осигуряване здраве и безопасност при
работа са: Национален съвет по условия на труд, Отраслови, броншови, областни и общински съвети
по условия на труд, комитет или група по условия на труд в предприятието.

ОБУЧЕНИЕ И ИНСТРУКТАЖ ПО БЕЗОПАСНОСТ
И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
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1. ИЗИСКВАНИЯ И ЦЕЛИ НА ОБУЧЕНИЯТА И ИНСТРУКТАЖИТЕ
Инструктажите и обучението по безопасност и здраве при работа са съществен елемент от
цялостната дейност на работодателя по организацията на производствения процес и осигуряването на
безопасни и здравословни условия на труд в предприятието.
От 01.01.2010 г. е в сила Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. на МТСП за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за
осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. С нея се определят условията и редът за
провеждане на обучение и инструктаж по безопасност и здраве при работа. Наредбата се прилага във
всички предприятия и места, където се осъществява трудова дейност или се провежда обучение.
Обучението и инструктажите по безопасност и здраве при работа са две взаимно свързани страни
на общия процес на подготовка на работниците и служителите от предприятието, както и на други
лица, които имат отношение към тези въпроси. Обучението и инструктажите по безопасност и здраве
при работа се провеждат само в работно време, като всички необходими за това разходи са за сметка
на работодателя.
2. ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Обучението по безопасност и здраве при работа има следните общи цели - да се усвояват
основните нормативни изисквания, нормите, правилата и мерките за безопасен и здравословен труд и
да се поддържа необходимото ниво на знания и умения по безопасност и здраве при работа на
работещите през целия период на трудовата им дейност в съответствие с изискванията на съответната
професия и дейност.
Обучение по безопасност и здраве при работа се организира на следните групи работници и
служители:
10

• длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси. Обучение на 2 години продължителност 6 учебни часа;
• длъжностните лица и служителите от специализираните служби, на които работодателят е
възложил контрола по безопасността на труда в предприятието. Обучение всяка година 6 учебни часа;
• лицата, които са определени от работодателя да провеждат инструктажите по безопасност и
здраве при работа. Обучение всяка година - 6 учебни часа;
• членовете на комитета (групата) по условия на труд. Обучение се провежда в съответствие с
изискванията на Наредба № 4 на МТСП;
• всички работници и служители, чиято работа е свързана с използване, обслужване и поддържане
на машини и други технически съоръжения, за които се изисква специална правоспособност за работа.
Обучението се провежда съгласно изискванията на съответните нормативни актове за придобиване на
правоспособност по съответната професия и/или дейност;
• всички работници и служители, заети в дейности, които създават опасност за тяхното или на други
лица здраве и живот. Обучението се провежда съгласно специфичните изискванията за безопасност и
здраве при изпълнението на съответната професия и/или дейност.
Обучението по безопасност и здраве при работа се организира в редовна и дистанционна форма.
То се реализира по утвърдени от работодателя писмени учебни програми, които задължително трябва
да включват един образователен минимум за теоретична и практическа подготовка.
Обучението по безопасност и здраве при работа се провежда от работодателите, юридически или
физически лица, в чийто предмет на дейност е посочено необходимият вид обучение, • висши
училища, професионални училища, гимназии или колежи и центрове за професионално обучение, •
специализираните органи на МВР или на други предвидени в нормативен акт ведомства.
Документацията, създадена относно проведеното обучението по безопасност и здраве при работа,
се съхранява от работодателя за срок не по-малък от 5 години.
3.ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА
Инструктажите по безопасност и здраве при работа имат за цел да дадат на инструктираните
практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с
конкретните условия на работа.
Инструктажите по безопасност и здраве при работа са следните видове:
• НАЧАЛЕН;
• НА РАБОТНОТО МЯСТО;
• ПЕРИОДИЧЕН;
• ЕЖЕДНЕВЕН;
• ИЗВЪНРЕДЕН.
3.1. НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ - провежда се на лицата, които постъпват на работа. Целта на
началния инструктаж е подлежащите на инструктиране лица да бъдат запознати със: основните и
общите правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; вида и характера
на извършваната от тях работа; специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на
работещите – общо за предприятието и за изпълняваната работа или длъжност;
Началният инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя
програма, в която се включват:
А) Въпроси от общ характер;
Б) Специфични въпроси, свързани със съответната дейност или професия;
В) Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, превенция на рисковете
при работа на работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния
компетентен орган.
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Длъжностното лице, провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава
Служебна бележка, която се съхранява в досието на работника. В предприятия с персонал до 50
работници и служители включително се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж
и инструктажа на работното място.
3.2.ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО.
Инструктажът на работното място цели практическото запознаване на работника или служителя с
конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност. Този инструктаж се
провежда на работното място, преди на лицето да бъде възложена самостоятелната работа.
Инструктажът на работното място приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна
работа, се убеди, че работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни
условия на труд, отнасящи се за извършваната от него дейност. Допускането на инструктирания
работещ до самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за
инструктаж.
3.3. ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ
Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по
безопасност и здраве при работа. Той се провежда въз основа на специфичните правила, норми и
изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място
или дейност. Ако в нормативната уредба не е предвидена по-малка периодичност, този вид
инструктажи се провеждат, както следва:
• за работещите, пряко заети в дейностите подлежащи на ежедневен инструктаж - най-малко
веднъж на три месеца.
• за всички останали работници и служители – поне веднъж годишно.
Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната
работа. Инструктажът на отсъствалите работници или служители се провежда при явяването им на
работа.
3.4. ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ.
Провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок производствен риск.
Такива са: подземните, минните и геологопроучвателните обекти; кариерите; добивът на нефт и газ;
превозите в железопътния транспорт; производството и употребата на взривни материали;
международните автомобилни превози; автомобилните превози на опасни товари; работата с опасни
химически вещества и препарати; строителните и монтажните работи; други подобни дейности с висок
производствен риск.
За водачите в международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по
силата на Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR,
ежедневният инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж. В тези случаи инструктажите се
провеждат преди тръгване на път и се документират в Книгата за ежедневен инструктаж. Ежедневният
инструктаж се провежда от прекия ръководител или от друго компетентно лице, определено със
заповед на работодателя.
3.5. ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ
Извънреден инструктаж задължително се провежда в следните случаи:
 след всяка трудова злополука;
 при установена професионална болест;
 след пожар, промишлена авария и природно бедствие;

12

 при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по безопасност и
здраве при работа;
 при промяна на технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при
промяна на работното място или на организацията на работа;
 по предписание на контролен орган;
 на работници и служители, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, преди да
започнат да изпълняват преките си задължения след завръщането им на работа;
 при организиране на ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с
различни професии и квалификация (по преценка на работодателя или на непосредствения
ръководител);
 при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа.
Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината,
която е наложила неговото провеждане. Инструктажът се провежда от непосредствения ръководител
или от друго определено от работодателя лице.

РАБОТНО ВРЕМЕ. ПОЧИВКИ И ОТПУСКИ

6

/Регламентирано в Кодкса на труда и в НАРЕДБА за работното време, почивките и отпуските/

1.
ВИДОВЕ РАБОТНО ВРЕМЕ
Това е времето, през което работникът или служителят изпълнява трудовите си задължения. Едно от
основните задължения на работника е да се явява на време на работа и да бъде на работното си
място до края на работното време, да използва работното време за изпълнение на възложената
работа.
В закона са установени следните видове работно време:
- Нормалната седмична продължинтелност - Работната седмица е петдневна с нормална
продължителност на седмичното работно време до 40 часа. Нормалната продължителност на
работното време през деня е до 8 часа.
- Удължено работно време. Работодателят може да удължава редовното работно време през
едни дни и да го компенсира чрез намаляването му през други. Удълженото работно време не
може да бъде повече от 10 часа на ден и трябва да бъде компенсирано в срок до 4 месеца за
всеки работен ден. Продължителността на работната седмица в тези случаи не бива да
надвишава 48 часа. Удължаването се допуска за не повече от 20 работни дни последователно и
общо за годината за не повече от 60 работни дни. Забрана за работа с удължено работно време
има за: работници и служители, които не са навършили 18-годишна възраст, бременни и майки с
деца до 3-годишна възраст
- Намалено работно време. Работници, които работят при вредни за здравето или специфични
условия на труд и тези, които нямат навършени 18 години, работят с работно време, чиято
продължителност е по-малка от тази на редовното работно време.
- Непълно работно време.
- Нощен труд. Това е трудът, който се полага от 22.00 часа до 06.00ч., а за непълнолетни
работници и служители - от 20,00 ч. до 06,00 ч.. Нормалната продължителност на работното време
през нощта при 5-дневна работна седмица е 7 часа. Нощният труд е забранен за: работници и
служители, които не са навършили 18 години, бременни, майки с деца до 6-годишна възраст,
трудоустроени, работници, които продължават обучението си без откъсване от производството.
Работниците и служителите, в редовното работно време на които се включват най-малко три часа
нощен труд , се смятат за работници и служители, които полагат нощен труд.
- Извънреден труд – Това е трудът, който се полага по разпореждане или със знанието и без
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противопоставянето на работодателя или на съответния ръководител от работника или служителя
извън установеното за него работно време. Извънредният труд е забранен. Допустимост по
изключение Кодекс на труда чл.144.
2. ОТЧИТАНЕ НА РАБОТНОТО ВРЕМЕ
Работното време се изчислява в работни дни - подневно. Работодателят може да установи
сумирано изчисляване на работното време - седмично, месечно или за друг календарен период,
който не може да бъде повече от 6 месеца. Максималната продължителност на работна смяна при
сумирано изчисляване на работното време може да бъде до 12 часа, като продължителността на
работната седмица не може да надвишава 56 часа.
3. ПОЧИВКИ.
Почивката е период от време, през който работникът не е длъжен да изпълнява работа по
трудовото си правоотношение. Почивката за хранене не може да бъде по-малко от 30 минути. Тя не
се включва в работното време. Работникът има право на междудневна почивка, която не може да бъде
по-малко от 12 часа. Междуседмичната почивка трябва да бъде най-малко 48 часа, а при непрекъснат
процес на работа не по-малко от 24 часа.
При сумирано изчисляване на работното време непрекъснатата седмична почивка е не по-малко
от 36 часа. При сменен режим - не по-малък от 24 часа.

4. ОТПУСКИ
Това е време, през което работникът или служителят се освобождава от задължението да
работи по трудовото си правоотношение, като то продължава да съществува. Всеки работник или
служител има право на платен годишен отпуск. Според правото на заплащане отпуските са платени и
неплатени.
 Размерът на платения годишен отпуск съгласно КТ Е НЕ ПО-МАЛКО ОТ 20 РАБОТНИ ДНИ
 При постъпване на работа за първи път работникът или служителят може да ползва платения си
годишен отпуск, когато придобие НАЙ-МАЛКО 8 МЕСЕЦА ТРУДОВ СТАЖ. По-голям размер на
отпуска може да се договори с индивидуалния или колективен трудов договор. Някои работници и
служители поради особения характер на работата им (летци, артисти, учители и др.) имат право
на удължен годишен отпуск.. При прекратяване на трудовото правоотношение преди придобиване
на 8 месеца трудов стаж работникът или служителят има право на обезщетение за неползван
платен годишен отпуск.
 Отпускът се разрешава въз основа на подадена от работника или служителя писмена молба до
работодателя. В нея лицето трябва да се посочи: вида на отпуска, размера, началната дата, от
която ще се ползва. Работещият може да ползва законосъобразно поискания с молба отпуск само,
когато такъв му е разрешен от работодателя с конкретна заповед
 Отпускът може да се ползва наведнъж или на части, от които най.малко половината се ползва
наведнъж през календарната година, за която се полага.
 Законът дава право на работника да ползва платен отпуск за изпълнение на граждански и
обществени задължения: за встъпване в брак, при кръводаряване, при смърт на близък роднина,
когато е призован в съд като свидетел и др.
 В КТ са определени отпуски за бременност, раждане и отглеждане на дете. За бременност и
раждане - отпуск в размер на 410 дни за всяко дете. След ползването на този отпуск, когато детето
не е настанено в детско заведение, по молба на майката може да се ползва платен отпуск до
навършване на 2-годишна възраст на детето.Този отпуск може да се ползва от бащата или някой
от родителите
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 Чрез режима на отпуски се създава възможност работниците и служителите да повишават
образованието и квалификацията си.Отпускът за обучение е платен (25 работни дни), когато
работникът има съгласието на работодателя и неплатен, когато работодателят не е дал съгласие.
 Съществува правна възможност работникът да ползва и неплатен отпуск. Неговото разрешаване
зависи единствено от волята на работодателя.
 Отпуска по болест.

РАБОТНА ЗАПЛАТА, ОСИГУРОВКИ. СПЕЦИАЛНА
ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ

7

1. ТРУДОВО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ. За положения труд (умствен и физически) работодателят дължи на
работника и служителя уговореното трудово възнаграждение. „Жените и мъжете имат право на равно
възнаграждение за еднакъв или равностоен труд"
2. ПРАВНАТА УРЕДБА НА ТРУДОВОТО ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ се съдържа в Кодекса на труда и
различни подзаконови актове, свързани с: договаряне на работната заплата, определяне на
минималната работна заплата за страната, определяне на минималните размери на допълнителните и
други трудови възнаграждения.
В закона и другите подзаконовите актове се използват две понятия- „трудово възнаграждение" и
„работна заплата", които са синоними
 „Минималната заплата" за страната се определя с акт на Министерския съвет. Тя е еднаква за
всички отрасли в цялата страна. Без значение е формата на собственост, какъв е работодателят физическо или юридическо лице. Това в същност е основната заплата, към която се прибавят
всички допълнителни възнаграждения. В колективни трудови договори може да се договаря и поголям размер на минималната работна заплата
 „Основно" трудово възнаграждение е това, което се дължи от работодателя за изпълнение на
трудовите задължения при нормална продължителност на работното време, за пълен месец.
Заплатата по договор.
 „Брутното" месечно трудово възнаграждение включва основното трудово възнаграждение за
отработеното време, допълнителните и други трудови възнаграждения
 „Уговорено" трудово възнаграждение е възнаграждението, което се уговаря между страните по
трудовия договор, с колективен трудов договор или със споразумение
3. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ТРУДОВИ ВЪЗНАГРАЖДЕНИЯ. При определени условия, посочени в различни
поднормативни актове, работниците и служителите могат да получават и допълнително
възнаграждение.
 За продължителна работа. Минималният размер на това възнаграждение не може да бъде
по-малко от 0,6% за всяка година трудов стаж от времето, което се зачита за продължителна
работа. С индивидуалния или колективен трудов договор може да се определи и по-висок
процент на това допълнително трудово възнаграждение.
 За работа при вредни или при други специфични условия на труд. Изплаща се след
комплексна оценка на условията на труд
 За по-висока лична квалификация.
 За нощен труд
 За извънреден труд – не по малко от 50 на сто през работни дни, 75 на сто при почивни дни и
100 на сто при официални празници.
 При вътрешно заместване. Когато работникът или служителят изпълнява работата на
отсъстващ работник и през това време изпълнява и своята
Размерът на допълнителните плащания се определя с Постановление на министерския съвет и
е обвързан с минималната работна заплата.
4. ОСИГУРОВКИ. В определени трудни периоди, работещите са затруднени да осигуряват дори
социален минимум за себе си и семейството (временна неработоспособност, инвалидност,
майченство, старост и др.). За тези случаи е изградена системата на социално осигуряване.
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ОСИГУРЕНИТЕ ЗА ВСИЧКИ СОЦИАЛНИ РИСКОВЕ ЛИЦА, ИМАТ ПРАВО НА:
- парични обезщетения за: трудоустрояване поради болест, злополука , за санитарно курортно лечение, за придружаване и гледане на болен член на семейството, бременност и
раждане, кърмене, отглеждане на малко дете
- парични помощи за: инвалидност, профилактика и рехабилитация,
- обезщетения за безработица
- пенсии за: осигурителен стаж и възраст, инвалидност
За да имат право на обезщетение, вместо трудово възнаграждение, осигурените лица трябва
да имат най-малко 6 месеца трудов стаж. Осигуряването възниква в деня , в който лицата постъпват на
работа и продължава до прекратяването и. Осигурителните вноски зависят от дохода на лицето, от
условията на труд, от причините за осигуряване и се разпределят между осигурителя и осигурените.
Осигурителните вноски за държавното обществено осигуряване, които са за сметка на
осигурителите се внасят едновременно с изплащане на трудовото възнаграждение или част от него.
основна заплата + евентуални начисления = брутна заплата
брутна заплата - ДОО /държавно обществено осигуряване/ = облагаем доход
олагаем доход – ДОД /данък очщ доход 10%/ = нетна заплата /сума за получаване/
ДОО – лицата се осигуряват в:
- фонд "Общо заболяване и майчинство"
- фонд "Пенсии" за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт;
- фонд "Трудова злополука и професионална болест" включва инвалидност, смърт,
временна неработоспособност и временно намалена работоспособност, поради трудова
злополука и професионална болест;
- фонд "Безработица"
- ДЗПО - Допълнителното задължително пенсионно осигуряване /за родени след 31.12.1959 г./
5. СПЕЦИАЛНА ЗАКРИЛА НА НЯКОИ КАТЕГОРИИ РАБОТНИЦИ.
5.1. НЕПЪЛНОЛЕТНИ ЛИЦА
Минималната възраст за приемане на работа е 16 години. Забранява се приемането на лица от 16
до 18 години на работи, които са тежки, опасни или вредни за здравето и за правилното им физическо,
умствено и нравствено развитие. Приемат на работа след обстоен предварителен медицински преглед
и медицинско заключение и с разрешение на инспекцията по труда за всеки отделен случай.
Работното време на работниците и служителите, ненавършили 18 години, е 35 часа седмично и 7
часа дневно при петдневна работна седмица. Имат право на основен платен годишен отпуск в размер
не по-малко от 26 работни дни, включително и за календарната година, през която навършват 18
години.
5.2. ЗАКРИЛА НА ЖЕНИТЕ
Работодателят не може да възлага, както и да задължава бременни жени и кърмачки, както и
работнички и служителки в напреднал етап на лечение ин-витро, да извършват работа, която излага на
опасност или застрашава сигурността и здравето им. Във всяко предприятие, където работят 20 и
повече жени, работодателят е длъжен да обзаведе стаи за лична хигиена на жената и почивка на
бременните.
5.3. ЛИЦА С НАМАЛЕНА РАБОТОСПОСОБНОСТ
Работник или служител, който поради болест или трудова злополука не може да изпълнява
възложената му работа, но без опасност за здравето си може да изпълнява друга подходяща работа
или същата работа при облекчени условия, се трудоустроява на друга работа или на същата работа
при подходящи условия по предписание на здравните органи. Работодателят с повече от 50 работници
и служители е длъжен да определя ежегодно работни места, подходящи за трудоустрояване от 4 до 10
процента от общия брой на работниците и служителите в зависимост от икономическата дейност.
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ИНДИВИДУАЛЕН И КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.
ВЪЗНИКВАНЕ НА ТРУДОВО ПРАВООТНОШЕНИЕ

8

В България се сключват два типа договори – трудови. Трудови са тези договори, които се сключват
съобразно Кодекса на труда. Те се подписват в писмена форма и съдържат задължителни реквизити
определени в Кодекса на труда. Граждански договори, като понятие в българската нормативна уредба не
съществува, но в практиката е широко използвано и обединява в себе си няколко типа договори от
законодателството. Важна разлика е, че според Кодекса на труда работника има точно определено
работно време и работно място, а за гражданските договори се определя само срок за изпълнение на
възложената работа. Ние ще се запознаем само с трудовите договори.

1. ПРОЦЕДУРА И ДОКУМЕНТИ ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.
Когато работник или служител предоставя работната си сила, между него и работодателя възниква
индивидуално трудово правоотношение. То може да възникне от точно определени основания,
установени в закона: трудов договор, избор, конкурс. Всяко едно от тези основания определя начина,
по който едно лице постъпва на работа
Най-често срещаното в практиката основание за възникване на трудово правоотношение е
трудовият договор. Той се сключва между лицето, което е трудово дееспособно и работодател, който
може да бъде както физическо, така и юридическо лице /предприятие, организация, дружество и др./
1.1. ПРОЦЕДУРА ПРИ СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВ ДОГОВОР:
- Подаване на молба/заявление от лицето до работодателя. Към молбата се прилагат всички
необходими документи, които доказват, че лицето отговаря на изискванията за заемане на съответната
длъжност. Препоръчително е в молбата освен много точно написания адрес да се посочии телефон за
връзка
- Завеждане на молбата/заявлението в деловодството на предприятието. Върху молбата
трябва да е написан входящ номер и дата. Кандидатът трябва да знае тези данни.
- Подбор на подходящо лице. Работодателят има право в интерес на работата да извърши подбор
измежду кандидатите. Често за тази дейност не се разчита само на документите, а се търси личен
контакт с кандидатите, който може да се осъществи чрез разговор, интервю и др.
- Одобрение от работодателя. Върху молбата на подходящия кандидат се поставя резолюция
/писмено решение /.
- Изготвяне на трудовия договор. Служебно лице, най-често от служба „Личен състав", изготвя
трудовия договор в два еднообразни екземпляра, единият от които се предоставя на работника за
личния му архив. Ксерокопие от договора се се съхранява в служебното трудово досие на работника.
- Подписване на трудовия договор След като внимателно прочете съдържанието на договора, за
да се убеди, че вярно и коректно са отразени всички договорености и права, кандидатът подписва, като
отбелязва и датата на положения подпис.
1.2. ДОКУМЕНТИ, НЕОБХОДИМИ ЗА СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР.
1. документ за самоличност /паспорт, лична карта/, който се връща веднага
2. документ за придобито образование, специалност, квалификация, правоспособност и др.,
когато такива се изискват за длъжността или работата, за която се кандидатства;
3. документ за стаж по специалността /трудова книжка или извлечение от трудовата книжка/;
4. документ за медицински преглед при първоначално постъпване на работа и след
преустановяване на трудовото правоотношение за срок над 3 месеца;
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5. свидетелство за съдимост, когато със закон или друг нормативен акт се изисква
удостоверянване на съдебно минало;
6. разрешение от инспекцията по труда, ако лицето не е навършило 16 години или е на възраст
от 16 до 18 години
Работодателят може да изисква и други документи извън посочените само когато това е предвидено
или произтича от закон или друг нормативен акт

2. ИНДИВИДУАЛЕН ТРУДОВ ДОГОВОР

2.1. СКЛЮЧВАНЕ НА ТРУДОВИЯ ДОГОВОР
 !!! Трудовият договор се сключва в писмена форма /Чл. 62 ал. 1 от КТ /
 Трудовият договор се сключва между работника или служителя и работодателя преди
постъпването на работа.
 В тридневен срок от сключването или изменението на трудовия договор и в седемдневен срок от
неговото прекратяване работодателят или упълномощено от него лице е длъжен да изпрати
уведомление за това до съответната териториална дирекция на Националната агенция за
приходите.
 При сключването на трудовия договор работодателят запознава работника или служителя с
трудовите задължения, които произтичат от заеманата длъжност или изпълняваната работа.
 Работодателят е длъжен да предостави на работника или служителя преди постъпването му на
работа екземпляр от сключения трудов договор, подписан от двете страни, и копие от
уведомлението по чл. 62, ал. 3, заверено от териториалната дирекция на Националната агенция
за приходите.
 Работодателят няма право да допуска до работа работника или служителя, преди да му
предостави горепосочените документи.
 Работникът или служителят е длъжен да постъпи на работа в едноседмичен срок от
получаването на документите, освен ако страните са уговорили друг срок. Ако работникът или
служителят не постъпи на работа в този срок, трудовото правоотношение се смята за
невъзникнало, освен ако това се дължи на независещи от него причини, за които той е уведомил
работодателя до изтичането на срока.
2.2.ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР СЪДЪРЖА ДАННИ ЗА СТРАНИТЕ И ОПРЕДЕЛЯ:
1. мястото на работа;
2. наименованието на длъжността и характера на работата;
3. датата на сключването му и началото на неговото изпълнение;
4. времетраенето на трудовия договор;
5. размера на основния и удължения платен годишен отпуск и на допълнителните платени
годишни отпуски;
6. еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при прекратяване на трудовия договор;
7. основното и допълнителните трудови възнаграждения с постоянен характер, както и
периодичността на тяхното изплащане;
8. продължителността на работния ден или седмица.
Наименованието на длъжността се определя съгласно Национална класификация на професиите
и длъжностите.
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2.3. ВРЕМЕТРАЕНЕ
Трудовият договор може да бъде сключен:
2.3.1. ЗА НЕОПРЕДЕЛЕНО ВРЕМЕ. Трудовият договор се смята сключен за неопределено време,
ако изрично не е уговорено друго.
Трудовият договор за неопределено време не може да се превръща в договор за определен срок,
освен при изричното желание на работника или служителя, изразено писмено.
2.3.2. СРОЧЕН ТРУДОВ ДОГОВОР.
Срочен трудов договор се сключва:
- за определен срок, който не може да бъде по-дълъг от 3 години доколкото в закон или в акт на
Министерския съвет не е предвидено друго;
- до завършване на определена работа;
- за заместване на работник или служител, който отсъствува от работа;
- за работа на длъжност, която се заема с конкурс - за времето, докато бъде заета въз основа на
конкурс;
- за изпълнение на временни, сезонни или краткотрайни работи и дейности, както и с
новопостъпващи работници и служители в обявени в несъстоятелност или в ликвидация
предприятия.
Работниците и служителите по срочен трудов договор имат същите права и задължения, каквито
имат работниците и служителите по трудов договор за неопределено време. Те не могат да бъдат
поставяни в по-неблагоприятно положение само поради срочния характер на трудовото им
правоотношение. По изключение срочен трудов договор за срок най-малко една година може да се
сключва за работи и дейности, които нямат временен, сезонен или краткотраен характер. В тези случаи
срочният трудов договор със същия работник или служител за същата работа може да се сключва
повторно само веднъж за срок най-малко една година.
Трудовият договор, сключен за определен срок, се превръща в договор за неопределено време,
ако работникът или служителят продължи да работи след изтичане на уговорения срок 5 или повече
работни дни без писмено възражение от страна на работодателя и длъжността е свободна.
2.3.3. ТРУДОВ ДОГОВОР СЪС СРОК ЗА ИЗПИТВАНЕ
Когато работата изисква да се провери годността на работника или служителя да я изпълнява,
окончателното приемане на работа може да се предшествува от договор със срок за изпитване до 6
месеца. Такъв договор може да се сключи и когато работникът или служителят желае да провери дали
работата е подходяща за него.
В договора се посочва в чия полза е уговорен срокът за изпитване. Ако това не е посочено в
договора, приема се, че срокът за изпитване е уговорен в полза и на двете страни.
През време на изпитването страните имат всички права и задължения както при окончателен
трудов договор. В срока за изпитването не се включва времето, през което работникът или служителят
е бил в законоустановен отпуск или по други уважителни причини не е изпълнявал работата, за която е
сключен договорът.
За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов
договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.
До изтичане на срока за изпитване страната, в чиято полза е уговорен, може да прекрати
договора без предизвестие. Трудовият договор се смята за окончателно сключен, ако не бъде
прекратен до изтичане на срока за изпитване.
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2.3.4. ТРУДОВ ДОГОВОР ЗА ДОПЪЛНИТЕЛЕН ТРУД
при същия работодател. Този вид трудов договор се сключва за извършнване на работа,
която не е в кръга на трудовите задължения на работника или служителя по основното му трудово
правоотношение. Такъв договор може да се сключва за определено и неопределено време, за
извършване на определена работота.
при друг работодател. Сключването на такъв договор е възможно, ако не е уговорено
друго в индивидуалния трудов договор по основното правоотношение. Съществува законова забрана
за полагане на допълнителен труд от: водачи на превозни средства, заети в опасни или вредни за
здравето условия и др., определени с акт на Министерския съвет.
Уговорената работа при същия или друг работодател се извършва извън установеното работно
време по основното трудово правоотношение. Максималната продължителност на работното време по
трудов договор за допълнителен труд заедно с продължителността на работното време по основното
трудово правоотношение при подневно изчисляване не може да бъде повече от 48 часа седмично. )
При изричното им писмено съгласие работниците и служителите по ал. 1, т. 2 могат да работят и
повече от 48 часа. Работникът или служителят дава писменото си съгласие за работа повече от 48
часа седмично на работодателя, при когото работи. Писменото съгласие на работника или служителя
за работа повече от 48 часа седмично се дава на работодателя - страна по трудовия договор за
допълнителен труд.
3. КОЛЕКТИВЕН ТРУДОВ ДОГОВОР
С колективния трудов договор се уреждат въпроси на трудовите и осигурителните отношения на
работниците и служителите, които не са уредени с повелителни разпоредби на закона. Той не може да
съдържа клаузи, които са по-неблагоприятни за работниците и служителите от установените в закона
или в колективен трудов договор, с който работодателят е обвързан.
Колективните трудови договори се сключват по предприятия, браншове, отрасли и по общини. На
равнище предприятие, бранш и отрасъл може да се сключи само един колективен трудов договор.
Колективен трудов договор в предприятието се сключва между работодателя и синдикална
организация. Когато в предприятието има повече от една синдикална организация, те представят общ
проект. Когато синдикалните организации не могат да представят общ проект, работодателят сключва
колективен трудов договор със синдикалната организация, чийто проект е бил приет от общото
събрание на работниците и служителите с мнозинство повече от половината от неговите членове.
Колективният трудов договор се сключва в писмена форма в три екземпляра - по един за всяка от
страните и един за съответната инспекция по труда, и се подписва от представителите на страните.
Договора се смята за сключен за срок една година, доколкото в него не е уговорен друг срок, но за не
повече от две години.
Работниците и служителите, които не членуват в синдикална организация, страна по договора,
могат да се присъединяват към сключения колективен трудов договор от техния работодател с
писмено заявление до него или до ръководството на синдикалната организация, която е сключила
договора, при условия и по ред, определени от страните по договора, така че да не противоречат на
закона или да го заобикалят, или да накърняват добрите нрави.
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ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА. ПРЕКРАТЯВАНЕ

9

НА ТРУДОВ ДОГОВОР
1. ТРУДОВА ДИСЦИПЛИНА.
Това е съвкупността от всички трудови задължения на работника или служителя.
Всеки работодател изготвя правилник за вътрешния трудов ред, който конкретизира правата и
задълженията на работниците и служителите и на работодателя по трудовото правоотношение.

1.1. НАРУШЕНИЕ НА ТРУДОВАТА ДИСЦИПЛИНА
Неизпълнение на трудовите задължения е нарушение на трудовата дисциплина. Нарушения на
трудовата дисциплина са:
 закъснение, преждевременно напускане на работа, неявяване на работа или неуплътняване на
работното време;
 явяване на работника или служителя на работа в състояние, което не му позволява да изпълнява
възложените му задачи;
 неизпълнение на възложената работа, неспазване на техническите и технологичните правила;
 произвеждане на некачествена продукция;
 неспазване на правилата за здравословни и безопасни условия на труда;
 неизпълнение на законните нареждания на работодателя;
 злоупотреба с доверието и уронване на доброто име на предприятието, както и разпространяване
на поверителни за него сведения;
 увреждане на имуществото на работодателя и разпиляване на материали, суровини, енергия и
други средства;
 неизпълнение на други трудови задължения, предвидени в закони и други нормативни актове, в
правилника за вътрешния трудов ред, в колективния трудов договор или определени при
възникването на трудовото правоотношение.
1.2. ВИДОВЕ ДИСЦИПЛИНАРНИ НАКАЗАНИЯ
1. забележка;
2. предупреждение за уволнение;
3. уволнение.
За едно и също нарушение на трудовата дисциплина може да се наложи само едно дисциплинарно
наказание.
1.3. ДИСЦИПЛИНАРНО УВОЛНЕНИЕ
Може да се налага за:
1. три закъснения или преждевременни напускания на работа в един календарен месец, всяко от
които не по-малко от 1 час;
2. неявяване на работа в течение на два последователни работни дни;
3. системни нарушения на трудовата дисциплина;
4. злоупотреба с доверието на работодателя или разпространяване на поверителни за него
сведения;
5. ощетяване на гражданите от работници или служители в търговията и услугите чрез измама в
цената, теглото, качеството на стоката или услугата;
6. участие в хазартни игри чрез телекомуникационни средства на предприятието и се възстановяват
направените разходи в пълен размер;
7. други тежки нарушения на трудовата дисциплина.
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Работодателят е длъжен преди налагане на дисциплинарното наказание да изслуша работника или
служителя или да приеме писмените му обяснения и да събере и оцени посочените доказателства.
Дисциплинарните наказания се налагат не по-късно от 2 месеца от откриване на нарушението и не покъсно от 1 година от извършването му. Дисциплинарните наказания се заличават с изтичането на една
година от налагането им.
2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВОТО ПРАВООТНОШЕНИЕ
Това е актът, който слага край на задължението за предоставяне на работна сила срещу
плащане на възнаграждение.
2.1. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР БЕЗ ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Основанията са изчерпателно изброени в Кодекса на труда чл. 325. Някои от тях са:
 по взаимно съгласие на страните, изразено писмено.
 с изтичане на уговорения срок;
 със завършване на определената работа;
 със завръщане на замествания на работа;
В тези случай никоя от страните не дължи предизвестие.
2.2. ПРЕКРАТЯВАНЕ НА ТРУДОВИЯТ ДОГОВОР С ПРЕДИЗВЕСТИЕ
Работникът или служителят може да прекрати трудовия договор, като отправи писмено
предизвестие до работодателя /Заявление/молба за прекратяване на трудовите правоотношения/.
Срокът на предизвестието започва да тече от следващия ден на получаването му. Срокът на
предизвестието при прекратяване на безсрочен трудов договор е 30 календарни дни, доколкото
страните не са уговорили по-дълъг срок, но не повече от 3 месеца.
Страната, която не спази срокът на предизвестието дължи на другата страна обезщетение в
размер на брутното трудово възнаграждение на работника или служителя за неспазения срок на
предизвестието.
Във всеки от посочените случаи трудовото правоотношение се прекратява със заповед, която
се връчва срещу подпис на работника. В заповедта се посочва основанието за прекратяване, датата от
която се прекратява, размера на обзщетенията. В трудовата книжка се отразява трудовия стаж, датата
и основанието за прекратяване на трудовото правоотношение.

ЗАДЪЛЖИТЕЛНИ И ПРЕПОРЪЧИТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПО
БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА В ОРГАНИЗАЦИИТЕ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Годишна декларация в ДИТ – Декларация по образец до 30 април на следващата година
Книга за начален инструктаж
Книга за инструктаж на работното място и периодичен и извънреден инструктаж
Книга за ежедневен инструктаж /където е необходимо/
Програма за провеждане на начален инструктаж, инструктаж на работното място, периодичен
инструктаж
Служебна бележка за проведен начален инструктаж – по образец
Заповед за определяне на длъжностното лице по безопасност и здраве
Заповед за определяне на видовете инструктаж
Заповед за лицата, които ще провеждат видовете инструктаж
Правила за безопасни и здравословни условия на труд за различните трудови дейности и
единични машини
Програма за провеждане обучение (опресняване на знанията) на работниците и служителите
по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана
Длъжностни характеристики
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13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

28.
29.
30.

31.
32.
33.
34.
35.
36.

Дневник за издаване на трудови книжки
Книга за регистриране на положения извънреден труд
Програма за извършване на оценка на професионалния риск
Оценка на риска
Програма за намаляване или премахване на професионалния риск
Ревизионна книга за констатации и предписания на контролните органи по спазване на
трудовото законодателство
Протоколи за измерване параметрите на работната среда
Протоколи за измерване на електрооборудването
Правилник за вътрешния трудов ред
Договор за обслужване от Служба по трудова медицина
Регистър за регистриране на трудови злополуки. Декларация за трудовите злополуки по
образец.
Разработен режим на труд и почивка
План за действие при аварии, пожари и природни бедствия
Разпределение на работното време.График за явяване на работа.
Копие от комплекта документи, изисквани при сключването на трудовия договор – молба за
постъпване на работа, автобиография, трудова книжка, свидетелство за съдимост, медицинско,
здравна книжка…
Документи за разрешено ползване на платен годишен отпуск
Трудови договори (вкл. и доп. споразумения) и справки от НАП за получени уведомления за
сключени трудови договори
Заповеди за прекратени трудови договори, уведомления до НАП и справки от НАП за получени
уведомления за прекратени трудови договори, включително молбите на лицата за
прекратяване на трудовите правоотношения
Ведомости за работни заплати (или други документи) за изплащане на възнаграждение на
наетите лица
Вътрешни правила за организация на работната заплата
Учредяване и дейност на комитетите или групите по условия на труд
Заповед по чл. 403а – за определяне на длъжностни лица, които да представляват
работодателя пред контролните органи на инспекцията по труда
Списъци за полагащото се и получено работно облекло
Дневник за проверка на ръчните електрически инструменти

ВИДОВЕ ВРЕДНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
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1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ НА РАБОТНАТА СРЕДА
1.1. МЕХАНИЧНИ
– ИЗТОЧНИЦИ - предизвикват наранявания вследствие на механично действие на машини,
съоръжения, инструменти и транспортни средства.
– ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ - премазваме, захващане, удар, омотаване, увличане, охлузване,
убождане, порязване, затрупване, отрязване, подхлъзване.
– ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ – предпазни устройства, предупредителни знаци, лични предпазни
средства.
1.2. АКУСТИЧНИ
- ИЗТОЧНИЦИ - машини, транспорт, места със струпване на множество хора
- ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ - Увреждане на слуха и вестибуларния анализатор.
- ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ - лични предпазни средства, организационни мерки.
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1.3. ЕЛЕКТРИЧЕСКИ
- ИЗТОЧНИЦИ - това са пораженията от електрически ток при директен допир и при
експлоатация. Въздействието се причинява поради допиране или опасно приближаване до
части, които са под напрежение, или до части, които нормално не се намират под напрежение,
но поради повреда на изолацията или по други причини попадат под напрежение.
- ВРЕДНИ ВЪЗДЕЙСТВИЯ – Електрическият ток може да причини увреждане (изгаряне) или
смърт от електрически удар.
- ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ – използване само на изправни ел.уреди и съоръжения, периодичен
контрол.
1.4. ОПТИЧЕСКИ - Това са поражения върху зрението на работещитe, свързани с недостатъчната
или неправилна осветеност при работа. Недоброто осветление води до зрителна, нервна и
обща умора, както и до увреждане на зрението. Осигуряване на необходимата осветеност.
1.5. ЛЪЧЕВИ - Това са поражения от инфрачервено (ИЧ), ултравиолетово (УВ) или лазерно
лъчение(ЛЛ) вьрху здравето и безопасността на работещите.
- ИЧ радиация - най-мощен източник са доменни, регенеративни и електролитни пещи,
температурата в които с от 1200 до 1600 °С. Инфрачервената радиация има термично
действие и предизвиква остри и хронични увреждания, свързани главно с нарушение на
терморегулацията.
- УВ - производствени източници са електрожени, електропещи, кварцови лампи и др.
Ултравиолетовата радиация предизвиква изгаряне на ретината и увреждане на зрението, както
и изгаряния и увреждания на кожата.
- ЛЛ - излъчват се от оптични квантови генератори, наричани лазери - предизвиква увреждане
на зрението, кожата и сърдечно - съдовата система.
1.6. ЙОНИЗИРАЩИ – естествена и изкуствена радиация. Води до рак, мутации в поколенията и
смърт.
1.7. НЕЙОНИЗИРАЩИ - Това са електрически, магнитни или електромагнитни лъчения с
неблагоприятно въздействие върху здравето. Те предизвикват болести на органите на
кръвообращението (хипертония), увреждане на очите и на централната и вегетативна нервна
система.
1.8. ВИБРАЦИОННИ - Вибрациите предизвикват сериозни поражения върху здравето и
безопасността на работещите. Застрашени са багеристи, булдозеристи, кранисти, шофьори на
товарни автомобили и др. Предизвиква увреждане на опорно-двигателния апарат. Предпазни
мерки – технически решения.
2. МИКРОКЛИМАТ - Производственият микроклимат представлява комплексното въздействие на
температурата, влажността, скоростта на движение на въздуха и топлинното излъчване върху
работещите.
ОТНОСИТЕЛНА ВЛАЖНОСТ - допустима относителната влажност - от 40 до 60 %. И високата
и ниската влажност водят до дискомфорт и влошават терморегулацията на човешкия
организъм. Сухия студ се понася по-добре от човешкия организъм.
- ТЕМПЕРАТУРАТА НА ВЪЗДУХА - прегряващи условия на работа.(металургия, рудодобив,
апретурно производство, стъкларска промишленост, производство на захар и др.) - води до
различни смущения и изменения в организма като промяна в: температурата на кожата и
тялото; водно - солевия баланс на организма; сърдечно - съдовата; храносмилателната,
отделителната; и централната нервни системи. При крайно неблагоприятни условия може да се
получи топлинен удар. При ниски температури, в охлаждащи условия работят в горското и
селско стопанство, строителството, транспорт, консервна промишленост и др. Неприятното
студово натоварване довежда до смущения в кръвообращението, измръзване на крайниците,
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трайни нарушения и увреждане на вътрешните органи, забавяне на реакцията и координацията
на движенията.
3. ХИМИЧНИ ФАКТОРИ
3.1. НЕТОКСИЧНИ
- ПРАХ, АЗБЕСТ – белодробни заболявания – бронхит, астма, рак
- АЛЕРГИЗИРАЩИ ВЕЩЕСТВА – антибиотици, дезинфектанти, дрожди, плесени
3.2. ТОКСИЧНИ /отрови/ - Това са химични вещества, които при производствени условия могат да
въздействат върху организма на човека, да предизвикат промяна на физиологичното му
равновесие и да причинят болестно състояние. Най-често токсичните вещества се отлагат в
костите, черен дроб, бъбречи, мозък и други.
4. БИОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ - "биологични агенти", са микроорганизми, вкл. онези, които са генетично
модифицирани, клетъчни култури и човешки ендопаразити, които могат да провокират инфекция,
алергия или токсичност. Застрашени са работещите в предприятия за производство на храни,
селско стопанство, работа с животни и/или продукти от животински произход, здравни и лечебни
заведения, ветеринарномедицински и диагностични лаборатории, третиране на отпадъци,
пречиствателни станции за отпадни води.
5. ФИЗИОЛИГИЧНИ ФАКТОРИ - свързват се главно с физическото пренатоварване на човешкия
организъм или на отделни негови части, най-вече на опорно-двигателния му апарат.
6. ПСИХОЛОГИЧНИ ФАКТОРИ - Психологичните вредни фактори са такива фактори, които
въздействат и психиката на работещия и предизвикват у него траен психологичен дискомфорт,
който от своя страна поради спецификата на човешкия организъм предизвиква и различни
заболявания. Психологичните вредни фактори могат да въздействат върху психиката на работника
не само на работното му място, но и извън него.

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЗДРАВЕН РИСК ПРИ РАБОТА С
ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
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Днес електричеството така дълбоко е навлязло в нашето ежедневие, че без него трудно можем да
си представим каквато и да е дейност. Същевременно електричеството притежава свойствата, които
при известни условия могат да доведат до злополуки. Неправилно използване на електрическата
енергия може да я превърне в опасен враг на човека.
1. ОПАСНОСТИ ПРИ РАБОТА С ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
1.1. Електрическите поражения върху човешкия организъм:
- Електрическият удар, причиняващ поражение върху вътрешните жизнени органи на човешкото
тяло,
- Електрически травми, представляващи наранявания на външните органи, предимно на кожата.
Характерни електрически травми са обгарянията, причинени от електрическа дъга, която има
много висока температура.
Обикновеният причинител на злополуки е променливият ток с промишлена честота 50 Hz,
използван за задвижване на машини, отопление и осветление. Постоянният (правият) ток е 3-4 пъти
по-малко опасен. Променливото напрежение 220V, и честота 50 Hz, което използваме в
домовете и предприятията, предизвиква преминаване на опасен ток през тялото на човек,
който може да предизвика смърт.
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1.2. Пожари и експлозии може да се получат когато:
- електрическа искра или волтова дъга възникнат в пожароопасна или взривоопасна среда;
- претоварени, прегрети проводници са в контакт с леснозапалими или горими материали;
- контакти, щепсели, щекери при лош контакт или претоварване и къси съединения се нагреят до
недопустимо високи температури
2. ФАКТОРИ, ОПРЕДЕЛЯЩИ СТЕПЕНТА НА ПОРАЖЕНИЕ:
2.1. Големина на протичащия през човека електрически ток
Електрическите уреди се делят на такива за:
- високо напрежение над 1000 волта, представляващо смъртоносен ток;
- ниско напрежение до 1000 волта, също представляващо смъртоносен ток;
- безопасно ниско напрежение до 36 волта, безопасен ток за организма
Неправилно е да се счита, че използването за задвижване на машините и за осветление ниско
напрежение 380, 220 и даже 150 волта е безопасно. Както показва практиката, над 70 % от тежките и
смъртни поражения от електрически ток се дължат на ниско напрежение предимно 220 волта.
2.2. Продължителност на действие на електрическия ток;
2.3. Електрическо съпротивление на човешкото тяло – за различните хора се колебае в широки
граници.
2.4. Пътят на електрическия ток през тялото;
3. ПРИЧИНИ ЗА ЕЛЕКТРОЗЛОПОЛУКИ.
 Допир до тоководещи части;
 Допир до проводими нетоководещи части;
 Протичане на електрически ток в земята;
 Електрическа дъга и искра( могат да предизвикат взрив или пожар);
 Атмосферно електричество(пренапрежение) – преки попадения на мълнии или вторичните им
прояви;
 Статично електричество. Неправилно и опасно използване на удължители. Най- често това е
свързано с полагането на кабелите на удължителите под килими, в близост или в контакт с
нагрети повърхности, през отворите на врати и прозорци, използването на неподходящи за
удължители кабели с твърди жила, заковани с пирони към стената или пода, заместване на
стационарни електрически инсталации с удължители, присъединяването на много контакти към
един кабел, с извършване на съединителни и разклонителни връзки в контактите на удължителя.
 Мократа или влажна повърхност, върху която човек стои провежда добре електрическия ток.
Поради тази причина работите в мокри (влажни) помещения или на открито са свързани с
повишена или особена опасност за поражение от електрически ток.
 Неправилно изпълнени снадки на кабелите на удължителите с използване за изолационен
материал за снадката лепенка „тиксо", анкерпласт или други подръчни материали.
4. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ
 Проводниците и кабелите трябва да се инсталират скрито в стените, в изолационни тръби или под
пода.
 Абсолютно недопустимо е свободното и произволно прокарване на проводници без каквито и да е
опори, увиснали, преплетени, изложени на допирания и настъпвания, защото много лесно могат да
бъдат оголени.
 Жълтозеленият проводник винаги трябва да се присъедини към защитната (нетоководяща) клема
на щепсела или контакта.
 Електрическите табла да са монтирани в шкафове с постоянно заключени врати.
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 Заземяване - представлява здраво свързване на масата на машината с проводник, на който на
другия край е отведен в земята посредством специални заземители. Попадне ли заземеният
корпус под напрежение, токът не ще премине през работника, а през заземения проводник.
 Зануляване. При него машинният корпус е свързан също с проводник, който води към нулевия
проводник на инсталацията. При корпусно съединение се предизвиква късо съединение с много
силен ток, който моментално изгаря предпазителя.
 Заземяването и зануляването са основни защитни мерки и се прилагат задължително спрямо
всички електрически машини, съоръжения и преносими инструменти в производството.
Запомнете! На нулевия проводник не се поставя нито прекъсвач, нито предпазител.
Електротехническите съоръжение в едно помещение може да бъдат или само заземени или само
занулени.
 Използване на лични и колективни предпазни средства
ПРАВИЛА И ЗНАЦИ

ВНИМАНИЕ ВИСОКО
НАПРЕЖЕНИЕ

Никога не докосвайте
електроуреди с мокри
ръце или докато стоите
във вода.

Не претоварвайте
контактите и
разклонителите

Никога не използвай
счупени контакти,
щепсели или кабели с
нарушена цялост.

Изключвайте контактите,
като дърпате за щепсела не
за кабела

ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЗДРАВЕН РИСК ПРИ
РАБОТА С ТЕЖЕСТИ
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За голям кръг професии в различни отрасли уврежданията от ръчна работа с тежести заемат сериозен
дял сред травматизма и професионалните болести.
«Ръчна работа с тежести» означава «всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или повече
работници, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене или преместване на тежести»
Херния, дископатия, сериозни увреждания на гръбначния стълб, счупване са сред диагнозите на
хората извършващи ръчна работа с тежести, като основно става дума за мускулно - ставни увреждания
с различна тежест
1. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ
- предприема подходящи организационни мерки или осигурява използването на подходящи
технически средства и оборудване за избягване на ръчната работа с тежести.
- -осигурява на работещите обучение и инструктаж за правилните начини за ръчна работа с
тежести, включващи вдигане, преместване, носене, поставяне, разтоварване, подреждане на
различните видове тежести, и информация за рисковете, на които са изложени, ако работата с
тежести не се изпълнява правилно.
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ
- изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност при извършване на
ръчна работа с тежести
- използва по предназначение техническите средства и оборудването
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-

повишава квалификацията и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни
условия на труд при ръчна работа с тежести.

3. ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ И ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ
3.1. разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 m за жени и 30 m за
мъже (при редовно ръчно пренасяне на тежести по стълби едно стъпало се приравнява на 1 m
разстояние);
3.2. теглото на товара не превишава:
- при вдигане, поддържане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 m - 15 kg за жени и 50 kg
за мъже - за единичен товар;
- при пренасяне до 30 m (извършва се само от мъже) - 30 kg - за единичен товар;
- при пренасяне на тежести от повече лица, общото тегло на товара е по-малко от сумата на
единичните товари и е до 300 kg;
4. ПРАВИЛА ЗА РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ:
4.1. При вдигане и пренасяне на тежести да не се налага
извършване на усукващи движения около оста на тялото;
4.2. При вдигане на тежести работещият:
- да поема товара от разстояние не по-голямо от
дължината на предмишниците;
- да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до ниво не по-високо от
височината на раменете;
- да държи гърба си по възможност по-изправен, като се навежда в областта на кръста и повдига
тежестта чрез подходящо приклякване;
4.3. Когато при ръчна работа с тежести се използват различни транспортни средства
- правилното усилие е бутане, а не теглене на транспортното средство;
- бутането, а като изключение теглене на транспортното средство да се извършват на ниво от
средата на бедрото до раменете.
5. РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 16-18 ГОДИНИ:
5.1. Забранява се извършването на редовна ръчна работа с тежести, включително и с помощта на
транспортни средства;
5.2. Теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне да не превишава: 10 kg за лица от женски
пол и 20 kg - за лица от мъжки пол;
6. РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ ЗА ЛИЦА НА ВЪЗРАСТ 15-16 ГОДИНИ:
6.1. Забранява се извършването на редовна ръчна работа с тежести, включително с помощта на
транспортни средства;
6.2. Теглото на тежестта при единично вдигане и пренасяне не превишава: 8 kg за лица от женски пол и
15 kg за лица от мъжки пол.
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ПРОФЕСИОНАЛЕН И ЗДРАВЕН РИСК
ПРИ РАБОТА В ОФИС.

14

Върху работещите в офиса оказват влияние както факторите на работната среда (най-често
микроклимат, шум, осветеност и др. ), така и самото оборудване в помещението и неговото
разположение
РИСКОВЕ ОТ ЗЛОПОЛУКИ НА РАБОТНОТО МЯСТО
1. ПАДАНЕ, ПОДХЛЪЗВАНЕ И СПЪВАНЕ.
- Най-чести причини за падане от височина са неправилното
използване на преносимите стълби и столове за достигането на
полици и шкафове, разположени на височина.
- Подхлъзването, препъването и падането на подови повърхности
причинява травми и наранявания, в резултат от неравности или
мокри подове, използване на прекалено дебели килими, поставени
на пътя предмети.
2. ПОРЯЗВАНЕ И УБОЖДАНЕ - Източник на този риск е работата с хартия, нейните краища, работата
с телбод, кламери, ножици, както и работата с помощното оборудване, като машини за унищожаване
на хартия и др.
3. РИСК ОТ ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК И ПОЖАРИ
Електрическият ток често е причина за тежки и смъртни злополуки. Източници на риск са тоководещите
части под напрежение и нетоководещи части, които при определени условия попадат под напрежени.
Дефектните електроуреди могат да доведат до възникване на пожари. Във всеки офис трябва да има
ясно разработен план по пожарна безопасност и действия при аварии и да се провежда инструктаж
4. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ С ХИГИЕННИТЕ И ЕРГОНОМИЧНИТЕ ФАКТОРИ
4.1. Осветеност - Осветлението трябва да осигурява нормално, здравословно и безопасно изпълнение
на трудовите задачи. Да се избягват сенките, отраженията и отблясъците.
4.4. Прах - Обикновено източници на прах в офисните помещения са хартията. печатните машини
(конкретно тонери), подовете (лошо поддържани и почиствани) и др.
4.5. Опасни и вредни вещества - Някои вещества, използвани в офисите, също имат вредно и опасно
въздействие, с кратковременен, веднага проявяващ се или отложен във времето ефект (лепила,
почистващи препарати, разтворители, бои, химикали, използвани при офис техниката и т.н.).
4.6. Лъчения - Работещите в офисите са подложени на въздействието на изкуствени нейонизиращи
лъчения (електромагнитно лъчение). Източници на лъчения в офисите се явяват електронното и радио
оборудване, фотокопирните машини и др. Ултравиолетовите лъчи оказват отрицателно влияние върху
кожата и очите. Симптомите са болки и дразнене на очите, главоболие, смущения във виждането,
зачервяване и оток на клепачите и конюктивата, сълзене и фотофобия.
3. РИСКОВЕ, СВЪРЗАНИ Е ЕРГОНОМИЧНИТЕ НОРМИ
Елементите на добрия проект на работното място включва: столовете, бюрата, шкафовете и подобна
мебел за съхранение на материалите и работното оборудване и машините.
Работният стол - трябва да е стабилен и да осигурява възможност за свободно движение и удобна
поза. Седалката да се регулира на височина. Бюро - Работната маса и повърхност да са достатъчно
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широки с ниска отразителна способност. Височина- 680-750 mm, дължина – минимум 1200 mm, ширина
800 mm.
Монитор, клавиатура и мишка - Разположението на конфигурацията да
отговаря на изискванията на работещия. Работата с компютър
представлява повтарящи се действия, активизиране и натоварване на
отделни мускули на ръцете, врата, рамената и гърба. Екранът на
видеодисплеите да е подвижен, да може да се наклонява, повдига или
да се върти. Изображението на екрана да не трепти или да има разлика
в яркостите на отделните знаци. Клавиатурата да е подвижна и удобна
за работа, да не предизвиква умора. Пространството пред клавиатурата
да позволява добра опора на ръцете и китките на работещия. Знаците и
буквите да са ясни и четливи при обичайна работна поза.
За работник или служител, който работи ежедневно с видеодисплей не
по-малко от половината продължителност на работното време,
работодателят осигурява периодични прекъсвания с продължителност
15 минути след всеки 45 минути работа с видеодисплей. Работодателят
осигурява изследване на зрителния анализатор от
специалист по очни болести при постъпване на
работа и на три години на лицата, ненавършили 40
години, и един път в годината - на навършилите 40
години. При нарушаване на зрението на работника,
работодателят осигурява за своя сметка подходящи
очила.
6. СТРЕС И ПСИХИЧЕСКИ НАТОВАРВАНИЯ
Стресът не е болест, но ако е интензивен и продължителен, може да стане причина за психически или
физически заболявания. Той е резултат от: шум, недостатъчна осветеност и цветови дискомфорт,
прекомерно натоварване или ненатоварване с работа, нисък контрол, монотонност и скука, несигурност
на работата, прекомерни напрежения в работният процес. Последствия от стрес могат да бъдат:
депресия, безпокойство, нервност, умора, язви, проблеми с гърба, високо кръвно налягане, намалена
имунна защита и сърдечни заболявания

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА ЗА
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РАЗЛИЧНИ ВИДОВЕ ДЕЙНОСТИ
Правилата и инструкциите по безопасност и здраве при работа са вътрешни актове на работодателя,
с които се установяват изисквания при изпълнение на вид работа, представляват превантивна мярка за
намаляване на риска от злополуки.
1. ВИДОВЕ ИНСТРУКЦИИТЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ МОГАТ ДА БЪДАТ:
- за длъжност- електротехник, мазач, продавач-консултант, дърводелец, златар;
- за вид работа, дейност - производство на хляб, на мебели, селско стопанство, ремонтна
дейност;
- за машина, съоръжение - струг, гатер, валяк, челен товарач;
- за уред- електрическа ножица, електрическа печка;
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2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ИНСТРУКЦИЯТА
не трябва да противоречат на изискванията на нормативните актове.
трябва да са ясни, да нямат съкращения, които биха затруднили разчитането им. Ако за
дейността има определени норми, то задължително те трябва да са отбелязани в текста.
Всички правила и инструкции се утвърждават от работодателя и стават задължителни за
изпълнение.
При разработването им да се използват данни от технологичните паспорти на машините и
съоръженията.
Задължение е на работодателя да даде на работниците инструкциите за безопасен труд, да ги
постави на подходящи места или да ги използва при провеждане на инструктажите по безопасност и
здраве при работа.
Задължение на работниците е да спазват посочените изисквания, за да запазят своя, както и на
другите работници живот и здраве.

3.СЪДЪРЖАНИЕ НА ИНСТРУКЦИЯТА
ПИСМЕНИТЕ ИНСТРУКЦИИ трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да
съдържат необходимата информация.
 правата, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят съответните трудови
процеси;
 изискваната правоспособност или квалификация на работещите;
 изискванията за здравословни и безопасни условия на труд:
 средствата за колективна защита и личните предпазни средства, необходими за изпълнение на
работата,;
 други изисквания, свързани с конкретните условия на работа;
 условията за принудително и аварийно преустановяване на работата.;
 схема на местата за поставяне на знаците за безопасност на труда и пожарна и аварийна
безопасност.
 други изисквания, свързани с конкретните условия на работа.
4. СТРУКТУРА НА СЪДЪРЖАНИЕТО НА ИНСТРУКЦИЯТА
 Общи изисквания по здраве и безопасност при работа;
 Изисквания за безопасност преди започване на работа;
 Изисквания за безопасност по време на работа;
 Изисквания за безопасност при аварийни ситуации;
 Изисквания за безопасност след завършване на работа;
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МОДЕЛ
НА ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНА РАБОТА

Изисквания към персонала

• правоспособност
• квалификация
• възраст

Изисквания към работно
облекло и ЛПС

• Работно облекло - специфика
• ЛПС - точно изброени

Изисквания за безопасна
работа с машините

•
•
•
•

технически изисквания
обезопасителни устройства
контролни уреди
периодичност на проверка

Изисквания за безопасност
на работното място

• разстояние между машините
• съхранение и складиране на материали,
суровини и продукция

Специфични изисквания
към работното оборудване

• опасни части и зони,
• опасни материали

Какво да правим при работа

• организация
• последователност на действията
• опазване на работното място

Какво да не правим при
работа

• условия за не допускане на злополуки и аварии

НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА
ВРЕДНИТЕ ФАКТОРИ. ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА.
РАБОТНО ОБЛЕКЛО

16

1. НАЧИНИ И СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА И ОГРАНИЧАВАНЕ НА ВРЕДНИТЕ ФАКТОРИ
 Предпазване от въздействието на производствените прахове Херметизиране на
производствата, замяна на сухите с мокри методи на производства, вентилация - централна или
локална - над работното място (аспирация).
 Защита от производствен шум. Архитектурно - строителните работи, шумозаглушителни
зони, ползват се специални шумопоглъщащи и шумоизолиращи строителни материали.
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 Защита от вибрации - монтиране на оборудването върху специален фундамент, виброгасящи
ръкохватки, конструктивни решения.
 Защитата от йонизиращи лъчения включва: устройства за дистанционно управление,
херметизиращи и ограждащи устройства, вентилация, защитни покрития, знаци за безопасност и
сигнализация, лични предпазни средства
 Защита от нейонизиращи лъчения - електростатични полета - заземяване
 Ръчни операции при механична обработка на материалите. Инструментите, с които се
работи трябва да са подходящи и изправни и да не създават професионален риск. В помещения
с взривоопасна среда (газово заваряване) да се използват инструменти, които не допускат
образуване на искри.
 Ръчни операции при работа с тежести. Използването на механизирани средства за товаро разтоварни дейности: колички, транспалетни колички, телфери, електро - и мотокари, кранове.
 Работа с видеодисплей. Подът на помещението трябва да е антистатичен. На прозорците да
има завеси или щори, за да се избегне директен блясък или отражение от екрана Препоръчва се
компютрите да са разположени така, че да се избегне облъчването на работещия от задната част
на друг компютър
2. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА РАБОТОДАТЕЛЯ ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ НА РАБОТНИКА ОТ ВРЕДНИТЕ
ФАКТОРИ
 Работодателят осигурява на работещите необходимите лични предпазни средства. Те се
използват, когато рисковете не могат да бъдат избегнати или намалени чрез средства за
колективна защита.
 Работодателят съставя списък, който съдържа:
1. работните места, професиите и видовете работа, за които се използват лични предпазни
средства;
2. вида, наименованието и точната идентификация на всяко лично предпазно средство;
3. конкретните опасности, за които се прилагат посочените лични предпазни средства;
4. срока за износване на личните предпазни средства.
Личните предпазни средства се предоставят на работещите в деня на постъпването им на работа.
3. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ЛИЧНИТЕ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА:
 Трябва да осигуряват защита от рисковете, при които се прилагат, без те самите да водят до
увеличаване на който и да е риск;
 Трябва да отговарят на условията на съответното работно място;
 Трябва да съответстват на размерите на използващия ги;
 При повече от една опасност е необходимо работещите да носят повече от едно лично
предпазно средство, те трябва да са съвместими.
 Личните предпазни средства са предвидени за индивидуално използване.
4. ИЗПОЛЗВАНЕ НА ЛПС
1. постоянно - когато опасностите действат непрекъснато;
2. периодично - когато опасностите възникват при определени видове и условия на работа;
3. аварийно - при възникване на аварии, бедствия, катастрофи и други подобни обстоятелства.
5. ВИДОВЕ ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА
 за главата – каски, кепета, бонета, мрежи за коса
 за слуха - Вътрешни и външни антифони
 за очите и лицето - Очила от "открит тип“, "закрит тип“, щитове и каски
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 за дихателните органи - Филтри противопрахови,
противогазови и срещу радиоактивни прахове.
 за горните крайници - Ръкавици, осигуряващи
защита срещу: механични въздействия, химически
вещества; електричество и топлина, ръкавели.
 за долните крайници - Обувки-половинки, боти,
високи обувки, обезопасяващи боти, обувки с
допълнително защитно бомбе, термични обувки,
антистатични обувки и др.
 за кожата - Защитни кремове (мазила).
 за торса (трупа) и корема - Защитни жилетки,
куртки и предни престилки за защита от механичнивъздействия, Спасителни жилетки, колани
за тялото.
 за цялото тяло - Оборудване за защита срещу падане от височина, Облекла за защита срещу
химични вещества., пръски разтопен метал и инфрачервенарадиация и др.
6.РАБОТНО И УНИФОРМЕНО ОБЛЕКЛО
 Работно облекло - запазва личното облекло на работниците и служителите при извършване
на възложената работа.
 Униформено облекло се осигурява, когато при изпълнение на задълженията се налага
отличаване на работниците и служителите от останалото население, както и с оглед дейността
на предприятието.
 Работодателят осигурява на работниците и служителите подходящо работно и/или
униформено облекло в съответствие със спецификата на извършваната дейност и на
работното място
 Работното и/или униформеното облекло се предоставя на работника или служителя в готов вид
в деня на постъпването му на работа.
 Работникът или служителят е длъжен: да носи работното и/или униформеното облекло при
изпълнение на възложената работа; да спазва условията за използването му, определени от
работодателяи да опазва облеклото, като имущество на работодателя.

ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ. ПРОФЕСИОНАЛНИ ЗАБОЛЯВАНИЯ
Трудовият травматизъм се определя от броя и тежестта на трудовите злополуки.
1. ТРУДОВА ЗЛОПОЛУКА
- 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. Трудова е и злополуката, станала по време на обичайния път
при отиване или при връщане от работното място до – мястото на живеене, хранене или
получаване на заплата.
- Деклариране на трудова злополука - Работодателят е длъжен в срок от 3 работни дни да
декларира пред териториалното поделение на Националния осигурителен институт всяка
трудова злополука. Ако осигурителят или предприятието ползвател не декларира
злополуката, пострадалият или неговите наследници имат право в срок една година от
34
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злополуката да я декларират пред териториалното поделение на Националния осигурителен
институт.
- Разследване на трудова злополука - Незабавно след уведомлението за трудова злополука
ръководителят или упълномощеното от него длъжностно лице са длъжни да организират
разследване на обстоятелствата на злополуката, като се канят представители на работниците
и служителите и на синдикалните организации в предприятието. За резултатите от
разследването се съставя протокол, Препис от протокола се предоставя на териториалното
поделение на Националния осигурителен институт (НОИ) и на пострадалия или на неговите
наследници. Когато има данни за настъпила трудова злополука, довела до временна
неработоспособност, осигурителят предоставя на ТП на НОИ и копие от болничния лист.
- За всяка трудова злополука или професионална болест териториалното поделение на
Националния осигурителен институт открива досие
Не е налице трудова злополука, когато пострадалият умишлено е увредил здравето си.
2. ПРОФЕСИОНАЛНА БОЛЕСТ
- Професионална болест е заболяване, което е настъпило изключително или предимно под
въздействието на вредните фактори на работната среда или на трудовия процес върху
организма и е включено в Списъка на професионалните болести.
Повече информациа - http://www.noi.bg/forusers/procedures/169-procestrzpb/996-proctrzpriznavane.
- За професионална болест може да се признае и заболяване, невключено в Списъка на
професионалните болести, когато се установи, че то е причинено основно и пряко от
обичайната трудова дейност на осигурения и е причинило трайно намалена работоспособност
или смърт на осигурения. Към професионалната болест се отнасят и нейното усложнение и
късните й последици.
- При установяване на заболяване, за което се предполага, че е предизвикано от условията на
труд, практикуващите лекари и лекари по дентална медицина изпращат бързо известие по
образец до - ТП на НОИ по постоянен адрес на заболялото лице; осигурителя
(предприятието), където лицето работи в момента; осигурителите, свързвани с експозицията
на вредния професионален фактор. Бързото известие се изпраща с писмо с обратна
разписка.
- Потвърждаването или отхвърлянето на професионален характер на болестта се извършва от
териториалните експертни лекарски комисии (ТЕЛК), определени със заповед на министъра
на здравеопазването, и от Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), като в състава
им се включва специалист по професионални болести и специалист по трудова медицина
(радиобиология или радиационна хигиена).

СРЕДСТВА ЗА СИГНАЛИЗАЦИЯ И МАРКИРОВКА ЗА
ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ
УСЛОВИЯ НА ТРУД
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1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
За осигуряване безопасност на работното място се прилага предупредително маркиране,
сигнализация, означения, поставяне на знаци, табели.
За въвеждане на забрани, предупреждения, задължения, както и за определяне на маршрутите за
евакуация, на аварийните изходи и на местоположението на средствата за първа помощ се използват
табели,
35

Светещите знаци се поставят, когато видимостта на знака - табела е затруднена, има повишена
степен на опасност или е възникнала авария и необходимост от евакуация на хора. Те въвеждат
забрани, предупреждения, задължения, дават указания за първа помощ, аварийни изходи,
противопожарно оборудване. Осветителните устройства на светещите знаци са под постоянен контрол,
съоръжени са най- малко с две лампи и имат аварийно захранване
Табелите се поставят и снемат от едно и също лице и не могат да се отстраняват самоволно.
2. ВИДОВЕ ЗНАЦИ

 "ЗАБРАНИТЕЛЕН ЗНАК" - забранява поведение, което може да предизвика или причини
опасност; има кръгла форма, черна пиктограма на бял фон с червена ограждаща и диагонална
линия;
 "ПРЕДУПРЕДИТЕЛЕН ЗНАК" - дава предупреждение за опасност или риск; има триъгълна
форма, черна пиктограма на жълт фон с черна ограждаща линия;
 "ЗАДЪЛЖИТЕЛЕН ЗНАК" - предписва специфично поведение; има кръгла форма, бяла
пиктограма на син фон;
 "ЗНАК ЗА АВАРИЕН ИЗХОД ИЛИ ЗНАК ЗА ПЪРВА ПОМОЩ" - дава информация за аварийните
изходи, местата за първа помощ или спасителните средства; имат правоъгълна или квадратна
форма, бяла пиктограма на зелен фон
 "ИНФОРМАЦИОНЕН ЗНАК" - предоставя информация, имат правоъгълна или квадратна
форма, бяла пиктограма на червен фон;

Цвят

Значение или цел

Червен

Забранителен знак
Аларма за опасност

Жълт или
Кехлибарен

Пожарогасителни
технически средства
Предупредителен знак

Инструкции и
информация
Опасно поведение
Спри, затвори,
аварийно изключване
на устройствата
Евакуирай
Идентификация и
местоположение
Бъди внимателен, вземи
предпазни мерки
Проучи

Син

Задължителен знак

Специфично поведение
или действие
Носи лични
предпазни средства

Зелен

Авариен изход, знак за
оказване на първа помощ
Няма опасност

Пожарогасител

Лесно
възпламеним

Противопожарен маркуч

Токсично вещество

Задължително използване
на защитни ръкавици

Врати, изходи,
маршрути, оборудване,
помощни средства
Върни се към нормалното
положение
авариен изход/маршрут за евакуация
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СИГНАЛИ, ПОДАВАНИ С РЪЦЕ

37

СПЕЦИФИЧНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА

19

ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА
ТРУД СПОРЕД ПРОФИЛА НА ПРОФЕСИЯТА.
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РАЗДЕЛ ІІ
ПОЖАРНА И АВАРИЙНА БЕЗОПАСНОСТ
ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ НА
ОБЕКТИТЕ ПРИ АВАРИИ И БЕДСТВИЯ

1

1. ОБЩИ ИЗИСКВАНИЯ.
За създаване на ефективна система за предотвратяване, борба и ликвидиране на пожарите в
Република България се грижи Главна дирекция „Пожарна безопасност и спасяване" (ПБС) към МВР.
Осигуряването на пожарна безопасност на обектите е разработване, внедряване и изпълнение на
различни мероприятия, чрез които се предотвратява вероятността да възникне пожар, а така също се
предприемат превантивни мерки за защита на хората, намиращи се в помещенията, където е
възникнал пожар.
Разработват се правила и планове за действие при възникване на пожар и природно бедствие.
Планове за евакуация се разработват за производствени сгради, обекти за масово пребиваване на
хора (над 50 души), болнични и детски заведения.
Ръководителите, работниците и служителите са задължени да познават и да могат да работят с
противопожарните уреди и средства за гасене на пожари.
Работниците или служителите в края на работното време са задължени да проверяват и да оставят
в пожаробезопасно състояние своето работно място, апаратите, машините и други.
2. ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СГРАДИТЕ И ПОМЕЩЕНИЯТА.
- Сградите и помещенията се оборудват с уреди, съоръжения и средства за пожарогасене.
Техният вид и количество се определя според изискванията на Противопожарните строителнотехнически норми
- Противопожарните строително - технически норми категоризират производствата по
отношение на тяхната пожарна опасност в пет групи А, Б, В, Г, Д. изискванията при проектиране на
сгради и съоръжения (горимост, пожароустойчивост, пожарозащитни прегради);
- Електрическите инсталации, уредби и уреди са причина за голяма част от пожарите в
страната. Неправилно подбраните, неизправните, неправилно изпълнените, лошо експлоатираните
ел.инсталации, могат да бъдат причина за възникване на пожар. Противопожарните строително технически норми съдържат изисквания за тяхното проектиране, изграждане и експлоатация.
- Пожарозащитни съоръжения В зависимост от пожарната опасност и размерите на обектите за
създаване на препятствия по пътя на разпространението на пожари в сградите се предвиждат
пожарозащитни прегради: стени, пожарозащитни предверия, пожарозащитни зони и пожарозащитни
хоризонтални прегради
- Външни пожарни стълби се проектират към всички производствени сгради и закрити складове.
- Системите за гасене на пожари представляват автоматични устройства за откриване и реакция на
пожар.Те работят с вода, прахове, пяна.
- Спринклерните системи са за начално гасене на пожари.Това е система от водопроводи и
спринклери, предназначена да открива, забавя и угасява пожари чрез подаване на вода.
- Пожароизвстителни системи
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1. ПОЖАРНАТА И ВЗРИВНА ОПАСНОСТ НА ВЕЩЕСТВАТА
3.1. Горимост на материалите – определя способността на веществото да се запалва и гори.
- негорими – под действието на огън или висока температура не се запалват, но тлеят и не се
овъгляват;
- трудногорими – трудно се запалват, тлеят или се овъгляват и продължават да горят само при
наличие на източник на огън;
- горими – лесно се самозапалват, запалват и горят и след отстраняване на източника.
Лесно запалими течности - всички материали, които се запалват под въздействие на източник за
много кратко време (течностите с пламна температура по-малка от 45°С за леснозапалими, а тези с
температура над 45°С са горими ).
Пламна температура – най-ниската температура, при която парите или газовете на веществото при
наличие на открит огън и въздушна среда се запалват; Например за различните бензини тя е около
минус 30-40°С
Температура на самовъпламеняване– е най-ниската температура, при която горивото се
самовъзпламенява, без наличие на открит огън;

НАЧИНИ И СРЕДСТВА, УРЕДИ И СИСТЕМИ
ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ

2

1. КАКВО Е ПОЖАР?
Ако едно тяло стане достатъчно горещо, то започва да гори. Щом започне да гори, то отделя
толкова много топлинна енергия, че продължава да поддържа горенето само. Когато горенето не се
контролира, огънят става много опасен.
Пожарът е горене, което се разпространява неконтролируемо и не е свързано с нуждите на
обществото, а нанася природни, екологични и материални щети и човешки жертви
За да има горене са необходими три задължителни условия:
- горимо вещество - материали, огнеопасни течности, газове, прахове и
др.;
-наличност на въздух (кислород), който да поддържа горенето ;
-наличност на източник на възпламеняване - открит огън,искра и др.
За да се прекрати горенето, трябва най-малко едно от условията да бъде
отстранено. При гасенето на пожари се действа чрез отстраняване на две от условията - въздуха и
източника на възпламеняване.
2. МЕТОДИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ
За прекратяване на пожар се прилагат няколко основни метода:
- чрез разреждане на реагиращите вещества (въздух и горимо вещество) с негорими вещества:
вода, пяна, прах и др.;
- чрез изолиране на реагиращите вещества с някакъв материал (кече, пясък, талк, вода, пяна,
прах);
- чрез химическо забавяне на реакцията като в зоната на горенето се подават пожарогасителни
средства, които рязко намаляват отделянето на топлина;
- чрез охлаждане под температурата на възпламеняване с вода, пясък, въглероден диоксид и др.
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3. СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ
3.1. ВОДА- Най-употребяваното пожарогасително средство е водата, защото е достъпна. Действа чрез
охлаждане на горящите вещества. не може да се използва при гасене на леснозапалими течности
(бензин) и реагиращи с нея вещества, (калциев карбид) , съоръжения, които се намират под
електрическо напрежение и др. За подобряване на гасителния ефект на водата към нея се прибавят
някои вещества или фино се разпръсква чрез много високо налягане 100 -120 бара.
3.2. ВЪЗДУШНО - МЕХАНИЧНАТА ПЯНА се получава чрез смесване на вода с пенообразувател и
въздух в специални съоръжения. При гасенето с нея за кратко време се покриват големи горящи
площи.
3.3. ВЪГЛЕРОДНИЯТ ДИОКСИД е безцветен газ, по-тежък от въздуха, който не гори. Подаден към
зоната на горене той разрежда реагиращата среда и я превръща в негорима. Използва се за гасене на
електросъоръжения под напрежение и ценни материали, които от другите гасителни средства се
повреждат.
3.4. АРГОНИТ И АРГОН СА ГАЗОВЕ, които намаляват обемното кислородно съдържание в
помещението. По този начин до 1 минута и най-сериозните пожари биват загасени. Надеждни са и не
са вредни за околната среда.
4. УРЕДИ ЗА ГАСЕНЕ НА ПОЖАРИ
4.1. ВЪТРЕШЕН ПРОТИВОПОЖАРЕН КРАН - Монтира се в
специална ниша на всеки етаж и се свързва със специално
изграден водопровод.Състои се от шланг с дължина 20 м.,
струйник, спирателен кран.
4.2. КОФПОМПА - Кофпомпата работят двама или трима души. Единият помпа, вторият насочва
струята към пожара, а при необходимост третият я зарежда с вода.
4.3. ПОЖАРОГАСИТЕЛИ
- с въглероден диоксид Предназначен е за гасене на начални пожари, възникнали
в двигатели с вътрешно горене, електрически машини, включително под
напрежение, леснозапалими течности, ценни предмети и книжа.
При работа с пожарогасителя се спазва следната последователност:
1. Вентилът се отваря с едната ръка
2. Снегообразувателят се насочва в зоната на пожара

ВНИМАНИЕ !
При работа пожарогасителят Да се държи само за ръкохватката, а не за гърловината (опасност от
измръзване)! Да не се поставя в хоризонтално положение! В затворени помещения да се работи с
маска или противогаз!
- с химичен прах. Използват се за гасене на пожари, възникнали в химически съединения, алкални
метали, леснозапалими течности, транспортни средства, електрически инсталации
При работа с пожарогасителя се работи в следната последователност:
1. Изтегляме предпазителя. Пломбата се скъсва
2. Натискаме лоста до крайно положение и веднага го отпускаме. Иглата 5
навлиза в патрона и въглеродният диоксид се смесва с химическия прах.
3. Насочваме накрайника на гъвкавия шланг към зоната на огъня като отчитаме
факта, че газът ще изтича с високо налягане.
4. След 10 - 15 секунди натискаме отново лоста и насочваме струята в зоната
на огъня.
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Върху всеки пожарогасител задължително има информация, с която трябва да се запознаем
предварително
•
Името на производителя;
•
Видове пожари, за които пожарогасителят е приложим;
•
Вида и количеството на пожарогасителния агент;
•
Подробности за одобрението, което притежава;
•
Инструкция за употреба и презареждане (препоръчва се тази информация да се представи чрез
схеми);
•
Дата на производство;
•
Температурен интервал, в който пожарогасителят ще работи задоволително;
•
Пробно налягане.
5. ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В СГРАДА
1.Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112. Посочете точния адрес, на който е
възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, номер и дайте телефонния си номер за
обратна връзка с вас.
2.Ако пожарът е в първа фаза /невисока температура и малка скорост на разпространение на огъня/
можете да предприемете действия за пожарогасене – с пожарогасител или други подръчни
средства: кърпа, дреха, одеяло, които се хвърлят върху запалените уреди, предмети с цел да се
спре притока на кислород и така да се спре горенето. Ефикасно средство при запалване на печки на
твърдо гориво и комини е оцетът, неговите изпарения спират огъня.
3.С вода не се гасят: електроуреди, инсталации пода напрежение, бензин и нафта. Те се гасят само с
пожарогасител. Преди извършване на пожарогасене да се изключи електричеството.
4.Ако пожарът е във втора фаза /има голяма скорост на разпространение на горенето и бързо
увеличаване на температурата/ трябва да се предприемат незабавни действия за евакуация на
хората от сградата.
5.Преди евакуация изключете електричеството, затворете прозорците и вратите.
6.Не допускайте паника – особено в обществени сгради с масово пребиваване на хора, не се
блъскайте.
7.При извършване на евакуация в задимено помещение – движете се покрай стените по посока на
движение, указана в евакуационните знаци /светещи табели и др./. Движете се ниско приведени, за
да не вдишвате отровните газове, които се отделят при горенето: циановодород, въглероден оксид
и др. съединения със силен токсичен ефект.
8.Поставете мокра кърпа на устата си при преминаване през задимени помещения.
9.Намокрете откритите части на тялото и дрехите с вода при преминаване през горящи участъци.
10. Не се връщайте обратно в горящата сграда.
11.При невъзможност да се евакуирате – влезте в банята или друго вътрешно помещение. Уплътнете
фугите под вратата с килим, одеяло или др. подръчно средство. Позвънете за помощ и опишете
къде се намирате или сигнализирайте с викове за помощ. Намокрете дрехите си. Ако сте в
обществена сграда на висок етаж – влезте във вътрешно помещение, уплътнете отворите под
вратата и разтворете прозореца, за да влиза чист въздух.
12. Не скачайте от прозореца на висока сграда, така може да се нараните повече. Изчакайте да Ви
помогнат пожарникарите.
13.Помогнете на пострадалите – дайте първа помощ.
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РАЗДЕЛ ІІІ
ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ
РАЗПОЗНАВАНЕ ПРИЗНАЦИТЕ НА ЖИВОТА И СМЪРТТА.
НЕПРЯК СЪРДЕЧЕН МАСАЖ И ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ

1

1. ТЕРМИНАЛНО СЪСТОЯНИЕ И БИОЛОГИЧНА СМЪРТ

Човек не умира едновременно със спирането на дишането и на сърдечната дейност. Дори и след
тяхното спиране организмът продължава да живее известно време.
1.1. СТАДИИ НА ТЕРМИНАЛНОТО СЪСТОЯНИЕ:
 предагонален - съзнанието е все още запазено, но болният е объркан. Пулсът е участен и
трудно се долавя, дишането е затруднено
 агонален - съзнание липсва, артериалното налягане не може да се определи, пулсът не се
долавя, изчезват очните рефлекси /липсва зенична реакция на светлина/, дишането е съвсем
повърхностно.
 клинична смърт - по продължителност е много кратка /4 - 6 минути/.
Съживяването е ефективно във всички стадии на терминалното състояние, ако основните похвати
се изпълняват правилно. В най-добрия случай оказващия долекарска помощ разполага с не повече от
5 минути за оценка на състоянието и възстановяване на кръвообращението. Терминално състояние
може да бъде последица от сърдечен инфаркт, остра сърдечносъдова недостатъчност, масивна и
бърза кръвозагуба, запушване на дихателните пътища от различни предмети, електротравма, удавяне,
остро отравяне, затрупване със земя.
1.2. БИОЛОГИЧНА СМЪРТ - Само при биологична смърт, когато настъпват необратими изменения в
организма, реанимационната помощ е безуспешна.
2. ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА ЖИВОТО И СМЪРТА
2.1. ОСНОВНИТЕ ПРИЗНАЦИ НА ЖИВОТ:
 сърцебиене, което се определя като се
прилепи плътно ухото или дланта към лявата
половина на гръдния кош;
 пулсации на артериите в лявата и дясната
половина на шията в слабинната гънка;
 наличие на дишане , което се определя
визуално по движението на гръдния кош или
предната коремна стена, а също така и по запотяването на огледалце и движението на
парченце памук, поднесени към ноздрите или устата;
 зенична реакция на светлина и блясък, потвърждаващи наличието на живот. Проверява се,
като се закрият очите на дневна светлина и рязко се отдръпне прикриващата ръка тогава се
забелязва свиване на зениците, което се оценява като положителна реакция .
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2.2. ОСНОВНИ ПРИЗНАЦИ НА СМЪРТТА:
 изсъхване и потъмняване на роговицата на очите;
 деформиране на зениците при притискане на очната ябълка между пръстите;
 охладняване на тялото и поява на синъо-виолетови /трупни/ петна по кожата. Те възникват по
места на съприкосновение на тялото с пода или земята.
 Най-достоверният признак на смъртта е трупното вкоченяване, възниква 2-4 часа след
настъпване на смъртта.
3. ТЕХНИКА НА ВЪНШНИЯ СЪРДЕЧЕН МАСАЖ И ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ
3.1. ВЪНШЕН СЪРДЕЧЕН МАСАЖ –
- Външният масаж на сърцето се заключава в силно и
ритмично притискане на гръдния кош в посока от
гръдната кост към гръбначния стълб. В резултат на
ритмичното многократно притискане се поддържа
изкуствено кръвообращение в организма. Масажът на
сърцето се изпълнява до възстановяване на самостоятелна сърдечна дейност, чийто признаци
са появата на пулсации.
- Външният масаж на сърцето се изпълнява по следния начин: пострадалия се поставя по гръб
върху твърда основа /под, земя/; оказващия помощ застава встрани от него и с дланни
повърхности, наложени една върху друга, ритмично силно натиска в областта на долната част
на гръдната кост по посока към гръбначния стълб, с ръце изправени в лактите. Гръдната кост
трябва да хлътва с 4-5 см. Когато извършващият непряк сърдечен масаж е сам първо се
извършват2-3 последователни издишвания в белите дробове на пострадалия и веднага след
това 15 тласъка върху гръдния кош на пострадалия. Необходимо е да се знае, че грубото
изпълнение може да доведе до счупване на ребра, с повреждане на белите дробове,
сърцето и други органи. Препоръчва се сърдечния масаж да се предхожда от удар с юмрук в
гърдите, при което е възможно да се възстанови сърдечната дейност.

3.2. ИЗКУСТВЕНО ДИШАНЕ
- При спиране на дишането се провежда изкуствено дишане на мястото на произшествието.
Необходимост от изкуствено дишане възниква след запушване на дихателните пътища, при
мозъчни кръвоизливи, травматичен шок, поражения от електрически ток и други остри
заболявания и травми.
- Най-простият ефективен метод е изкуственото дишане уста в уста и уста в нос. Ефективността
на този метод е несъмнена, тъй като въздухът, вдухван от оказващия помощ, съдържа 16 - 18%
кислород, което е достатъчно за обогатяване на кръвта на пострадалия.
45

-

Изкуственото дишане се изпълнява по следния начин: пострадалият се поставя по гръб, като
главата му се отмята назад; дрехите му се разхлабват; при необходимост устната кухина и
глътката се почистват от чужди тела. След това оказващият помощ застава отстрани на
пострадалия и покрива устата и носа му с чиста кърпа или бинт; след като поеме дълбоко
въздух той енергично го издишва в устата на пострадалия, като същевременно запушва носа
му. При изпълнение на изкуствено дишане уста в нос по време на вдухването в носа се затваря
устата на пострадалия. Ако след вдухването на въздух /15-20 пъти в минута/ гръдният кош на
пострадалия се разширява, това означава, че в неговите бели дробове постъпва въздух.
Издишването става пасивно за сметка на еластичността на гръдния му кош. По движението на
гръдния кош може да се съди за ефективността на изкуственото дишане. То продължава до
възстановяване на собственото дишане.

ВИДОВЕ ТРАВМИ - РАНИ, НАВЯХВАНИЯ, ИЗКЪЛЧВАНИЯ
И ФРАКТУРИ.
1. ВИДОВЕ КРЪВОТЕЧЕНИЯ
1.1.
Артериални - когато е нарушена целостта на артериален кръвоносен съд. кръвта изтича
на тласъци в съответствие с ударите на сърцето. Има яркочервен цвят
1.2.
Венозни - когато е нарушена целостта на вена. Изтичането на кръвта при разкъсване на
вена става равномерно. Кръвта има тъмно червен цвят.
1.3.
Капилярни - при нарушаване целостта на капиляри, При тяхното нарушаване кръвта
изтича на капки - тя "сълзи". Получават се при повърхностни наранявания

Количеството на кръвта в човешкия организъм варира в определени граници. Обикновено при мъже
кръвта е 70 мл на кг тегло, а при жени - 65 мл на кг телесно тегло. Така един мъж, който тежи 70 кг.,
трябва да има около 5 л кръв. Кръвоизлив от 200-400 мл не се отразява на общото състояние на здрав
възрастен човек, но загубата на 1/3 от цялото количество кръв (1500-1600 мл) представлява опасност
за живота му. Ако кръвта вследствие нараняването, се излива навън, тогава кръвотечението се нарича
външно. Кръвотечение в тъканите или в кухините (гръдна, коремна) се нарича вътрешно.
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ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ КРЪВОСПИРАНЕ
1. Да се действува бързо и уверено;
2. Крайникът или наранената част да се постави на
високо и тогава да се пристъпи към кръвоспиране;
3. Спиране на кръвотечение с подръчни и универсални
средства
 притискане на главната артерия, кръвоснабдяваща
крайника. Това най-често става на място, където тази
артерия се намира над кост. Притискането се
извършва с пръсти. За горния крайник това място е от
вътрешната страна на мишницата, а за долния - в
слабинната гънка;
 пристягане на крайника на 2-3 см над мястото на
кръвотечението. Извършва се с гумен маркуч, колан,
кърпа, или други подръчни средства. При този начин
на кръвоспиране се притискат всички кръвоносни
съдове. Правилно е да се пристяга, докато изчезне пулсът под мястото на притискането. Тъй
като при пристягането кръвообращението се прекъсва, то пострадалият трябва най-късно за
един час да бъде транспортиран до лечебно заведение. Необходимо е да се отбележи точно
часът и минутата на поставянето на пристягащото средство.
2. ВИДОВЕ ТРАВМАТИЧНИ УВРЕЖДАНИЯ:
Травматичните увреждания се причиняват от действие на външни агенти върху организма
/механични, химични и биологични/. Травматичните увреди на тялото биват затворени и отворени. При
първите целостта на покривните тъкани - кожа и лигавици - е запазена, а при вторите - нарушена.
Всяка травма се придружава от следните признаци: болка, кръвотечение, разрушаване на тъкани,
инфекция и нарушение на функцията на увредените тъкани и органи.
2.1. ОТКРИТИ НАРАНЯВАНИЯ – РАНИ - Раната представлява травматично увреждане, при което е
нарушена целостта на покривните тъканите /кожа, лигавици/ и на подлежащите тъкани.
ВИДОВЕ
 Контузни. Те се получават при удар с тъп твърд предмет.
Краищата на такава рана са неравни, но не кървят. Мястото около
раната има синкав цвят;
 Разкъсано-контузни. При тях има голямо разкъсване на тъканите.
Такива са раните при ухапване от куче, раздиране от остър
предмет, убождане от пирон;
 Порезни. Те се получават при порязване с нож, коса, стъкло.
 Огнестрелни. Те се предизвикват от действие на огнестрелно оръжие;
 Прободни. Те се причиняват от остри тесни предмети /игла, кол, шило/;
 Рани от ухапване. Те се предизвикват от ухапване на животни и насекоми.
По раната се забелязват следи от ухапването. По правило те са предимно
разкъсано-контузни или прободни и много често се инфектират.
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ПЪРВА ПОМОЩ
Обработката на раната се състои от: промиване с кислородна вода; почистване на кожата около
раната с памук, напоен със спирт или йодна тинктура; върху раната се поставят и стерилна марля;
превръзката се извършва с левкопласт или бинт; при повърхностни или слабо кървящи рани може да
се постави анкерпласт почистването на полето около раната е задължително; пострадалият веднага се
насочва към медицинско заведение.

Превръзката трябва да е плътна, но да не притиска силно превързаната част. За тази цел с лявата
ръка се държи краят на бинта, а с дясната - самия бинт. Навиването на бинта се извършва от ляво на
дясно, като се започва от по-тънката част на тялото или крайника и се отива към по-дебелата.
2.2.ВИДОВЕ ЗАКРИТИ ТРАВМИ
 Натъртване и навяхване. Те са по-леки увреждания и се предизвикват при падане, блъскане,
удар върху твърда подложка или с твърд предмет. Придружават се обикновено от болка в
удареното място, ограничаване на движението, оток и кръвоизлив. Преминават сравнително
бързо.
Първа помощ: необходимо е да се направи компрес със спирт или риванол. Могат да се дават и
болкоуспокояващи средства /аналгин, аспирин/.
 Изкълчване. То представлява трайно разместване на
ставните повърхности. Получава се при силен удар, рязко
движение, скачане или падане. При изкълчване в
областта на засегнатата става има болка, която се
засилва при движение. Ставата и крайникът са оттекли с
кръвоизливи. Променена е и дължината на крайника.
Първа помощ при изкълчване се състои главно в
обездвижване на крайника чрез стегната, фиксирана към
тялото превръзка.Забранява се наместването на изкълчената става от немедицинско лице.
 Счупване - увреждания, при които е нарушена целостта на
костите. Те биват:
- пълни, когато костта е напълно прекъсната; В зависимост
от това дали целостта на кожата е нарушена те се делят
на закрити и открити.
- частични, когато костта е частично прекъсната
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Признаци на счупването са: болка, нарушена двигателна функция,
деформация в мястото на счупване, оток, кръвоизлив, хрущене на костите в
мястото на счупване, промяна в дължината на крайника.
Първа помощ при счупване се състои в обездвижване на крайника, което
спомага за намаляване на болката и предпазва пострадалия от шок.

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ, ИЗМРЪЗВАНЕ,
ПРИПАДЪК, СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДЪР,
ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК

3

1. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗГАРЯНИЯ
Изгарянето на повече от 1/3 от повърхността на кожата създава опасност за живота на пострадалия.
Изгарянията се класифицират по тежест: първа, втора, трета и четвърта степен.
- първа степен изгаряне обикновено се получава зачервяване и подуване на кожата.
- втора степен освен горните признаци се появяват мехури, изпълнени с бледо-жълтеникава
течност.
- трета и четвърта степен е съпроводено с некроза на кожата, дълбоките тъкани и с овъгляване на
кости.
Най-тежкото усложнение при изгаряне е появата на шок.
Първата помощ при изгаряне се състои в следното:
1. Незабавно прекратяване действието на термичния
агент
2. На пострадалия се дава вода, подсладена течност;
3. Прави се суха стерилна превръзка на изгоряната повърхност;
4. При наличие на мехури те не трябва да се разкъсват поради опасност от инфекция;
5. При изгаряне с киселина изгорените места се почистват с 5%-ов разтвор на сода-бикарбонат
/една чаена лъжичка в 100 мл вода/, а при изгаряне с основа - с 1%-ов воден разтвор на оцетна
киселина. Лечението на изгаряния втора, трета и четвърта степен се извършва в болнично
заведение.
2. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИЗМРЪЗВАНЕ
На измръзване са изложени най-често откритите части на тялото - уши, нос, крайници.
Измръзването зависи не само от ниската температура, но и от влажността, както и от
продължителността на действието на студа.
При измръзване трябва внимателно да се разтрият измръзналите части, докато се възвърне
чувствителността на кожата и тя се зачерви. Измръзналите части могат да се разтрият и със спирт.
При цялостно измръзване на тялото пострадалият трябва да се пренесе внимателно в не много
затоплено помещение.
Загряването на тялото трябва да става постепенно с топли кърпи или грейки и бутилки с топла
вода. След като дойде в съзнание, на пострадалия се дава да пие топъл чай, кафе и малко коняк. Не
трябва да се разтрива измръзналият участък от тялото, нито да се масажира кожата при наличие на
мехури.
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3. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ СЛЪНЧЕВ И ТОПЛИНЕН УДАР
Топлинен удар се получава при работа в топли и влажни помещения. При задушно време и висока
влажност на въздуха на открито също може да се получи топлинен удар. При такива условия се
затруднява отделянето на топлина от организма към околната среда.
Причини:
1. Усилена физическа работа при пълен стомах,
2. Употреба на алкохол, носене на дебели и затворени дрехи,
3. Налични заболявания /сърдечно-съдови, затлъстяване/.
Признаците на слънчев и топлинен удар са - главоболие, зачервяване на лицето, обилно
изпотяване, ускорено и затруднено дишане, отпадналост, гадене или повръщане, световъртеж и
бучене в ушите. При по-тежки форми настъпват загуба на съзнанието, халюцинации и гърчове.
Първата помощ при топлинен или слънчев удар трябва да се окаже бързо. Пострадалият се
пренася на хладно, сенчесто и проветриво място. Дрехите му се разхлабват, той се напръсква с вода,
на главата му се поставя студен компрес. Мокри кърпи се поставят и на гърдите, корема и гърба и му
се дава да пие студена вода. При загуба на съзнание и спиране на дишането и сърдечната дейност се
прави изкуствено дишане и непряк сърдечен масаж. Пострадалият се транспортира в лежащо
състояние до медицинско заведение.
За предпазване от слънчев и топлинен удар трябва да се избягва продължителна работа на слънце
без шапка, да не се започва работа веднага след нахранване и да се поглъщат достатъчно хладни
течности.
4. ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ПРИПАДЪК
При продължителен престой на човек в задушно помещение, внезапно настъпила болка при травма,
внезапна уплаха, рязка промяна в положението на тялото може да настъпи внезапен отток на кръв от
главния мозък и загуба на съзнанието, което се нарича припадане. При загуба на съзнанието човек
усеща притъмняване пред очите, световъртеж, шум в ушите. Той се оплаква от тежест, пребледнява,
дишането става повърхностно, пулсът отслабва, появява се студена пот и студенина по крайниците.
Първата долекарска помощ се състои в следното:
1. Разхлабват се дрехите около гръдния кош, осигурява се приток на свеж въздух;
2. Главата се поставя на ниско;
3. На пострадалия може да се даде да помирише амоняк.
Пострадалият не бива бързо да се изправя. Желателно е той да полежи един час след
възстановяване на съзнанието.
При някои заболявания може да се окаже действена долекарска помощ. Напр., при понижаване на
кръвната захар у диабетици, когато се появи бледост, хладна и лепкава пот, рязка слабост и нерядко
загуба на съзнанието, достатъчно е в устата на болния да се влее малко подсладена вода, да му се
даде бучка захар или бонбон, и това може за кратко време да го изведе от тежкото състояние.

ЕПИЛЕПТИЧЕН ПРИПАДЪК
Епилептичният припадък се съпровожда от внезапна загуба на съзнанието, гърчове и поява на пяна
на устата, нерядко с примес на кръв в резултат на прехапване на езика.
Лицето придобива синкав цвят, зениците не реагират на светлина. След преминаване на гърчовете,
които продължават 1-3 минути, болният обикновено заспива и след това няма спомен за станалото.
Първата долекарска помощ се състои в поставяне на болния в удобно легнало положение, под
главата му се поставя мека възглавница. Дрехите му се разхлабват.
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5. ИНФАРКТ
Изявява се с пристъп на интензивна болка зад
гръдната кост, с чувство на притискане.
Нерядко болката се разпространява в областта
на лявата лопатка, лявото рамо, лявата ръка,
долната челюст или гърлото, безпокойство,
бледост, студена пот. Позвънете на 112.
Поставете го в позиция на горната част на
тялото
повишени.
Разхлабете
плътно
стегнатото облекло. Не давайте лекарства или напитки. Говорете спокойно на съответното лице. Ако
човек изпадне в безсъзнание, започнете реанимация.
6. ПОРАЖЕНИЯ ОТ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ ТОК
Преминаването на електрически ток през организма предизвиква местни и обши нарушения
/изгаряне на мястото на входа и изхода на електрическия разряд, внезапна загуба на съзнанието,
понижение на телесната температура, спиране на дишането и рязко разстройство на сърдечната
дейност/.
Първа помощ - Първото нещо е да се прекрати колкото се
може по-бързо действието на електрическият ток.
Хладнокръвно, без паника веднага трябва да се изключи
напрежението от най-близкия прекъсвач. Ако той е далеч и
трябва да се изгуби много време, незабавно се пристъпва
към прекъсване с предмети, които не провеждат ел.ток, за да
не пострада и спасяващият. След това пострадалият се отвежда на чист въздух, освобождава се от
стягащи части на облеклото и се съобщава за медицинска помощ. До нейното идване се подхожда по
следния начин - При съзнание и дишане на пострадалия – оставя се на спокойствие. Ако е в
безсъзнание и не дава признаци на живот, пристъпва се незабавно към изкуствено дишане и непряк
сърдечен масаж. Ако зъбите са стиснати, разтварят се чрез изтегляне напред на долната челюст

БЪДЕТЕ ХЛАДНОКРЪВНИ, БЪРЗИ И СЪОБРАЗИТЕЛНИ ПРИ ОКАЗВАНЕ НА
ПЪРВА ПОМОЩ
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