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Тема № 4 

Вредни фактори за здравето и безопасността на 

работещите - видове, въздействие върху здравето 

и работоспособността, превантивни мерки за 

защита и промоция на здравето 

 

Съдържание 

 

1. Физични фактори 

1.1. Механични фактори 

1.2. Акустични фактори 

1.3. Електрически фактори 

1.4. Оптични фактори 

1.5. Нейонизиращи лъчения 

1.6. Йонизиращи лъчения 

1.7. Вибрационни фактори 

1.8. Климатични фактори 

2. Химични вещества и смеси  

2.1. Класификация и изисквания при работа и съхранение 

на опасни химични вещества и смеси.  

2.2. Специални изисквания за защита на работещите при 

експозиция на канцерогени и мутагени при работа 

2.3. Защита на работещите от експозиция на азбест 

3. Биологични фактори 

4. Физиологични фактори 

4.1. Източници на опасност и въздействие върху 

човешкия организъм. 

4.2. Изисквания при ръчна работа с тежести 



 

 

4.3. Физиологични норми и правила за ръчна работа с 

тежести 

5. Психосоциални фактори  

6. Превантивни мерки при специфични условия на труд 

6.1. Намалено работно време 

6.2. Допълнителен платен годишен отпуск 

6.3. Право на безплатна храна и добавки 

7. Въпроси за проверка 

 

  



 

 

ВЪВЕДЕНИЕ 

 

Съгласно §1, т. 3 от Допълнителните разпоредби на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд 

“Вредни фактори за здравето и безопасността” са: 

физически (в това число механични, акустични, 

електрически, оптически, лъчеви, йонизиращи, вибрационни 

и др.), 

химически, 

биологически, 

психологически, 

организационни и 

други въздействия,  

които влияят негативно или заплашват здравето или 

безопасността на работещите.  

 

Вредните фактори обикновено действат 

комбинирано, т.е. никога не съществува само един фактор 

на работното място, който да заплашва здравето и 

безопасността на работещите. 

 

Често наличието на един вреден фактор обуславя 

съществуването и на друг. 

  



 

 

1. ФИЗИЧНИ ФАКТОРИ 

 

Физичните фактори биват: 

 

 Механични. 

 Акустични - шум, инфразвук и ултразвук. 

 Електрически. 

 Оптични - оптични лъчения, осветеност. 

 Йонизиращи. 

 Нейонизиращи (електромагнитни полета). 

 Вибрационни. 

 Микроклиматични и атмосферни - микроклимат, 

работа на открито. 

 

1.1. Механични опасности. 

 

Под механична опасност се разбира комбинацията от 

физични фактори, които могат да доведат до нараняване 

поради механично въздействие от страна на конкретна 

машинна част, инструмент, заготовка и т.н, както и дължащо 

се на въздействието на различни материали. 

 

Примери за източници на механична опасност и 

последици са посочени в стандарта БДС EN ISO 14121-1:2008 

Безопасност на машините. Оценяване на риска. Част 1: 

Принципи (ISO 14121-1:2007) 

 

 

 



 

 

Таблица: Източници на механични опасности и възможни 

последици 

 

Източник на механична 

опасност 
Ефект/последица 

 

Ускорение, намаляване на 

скоростта (кинетична 

енергия 

Ъглови части 

Захващане на движещ се 

елемент към фиксирана част 

Режещи части 

Еластични елементи 

Падащи обекти 

Гравитация (акумулирана 

енергия) 

Височина от земята 

Високо налягане 

Подвижност на машината 

Движещи се части 

Въртящи се части 

Грапава, хлъзгава   

повъъърхност 

Остри ръбове 

Стабилност 

Вакуум 

 

 

Прегазване 

Изхвърляне 

Трошене 

Рязане или откъсване 

Захващане или притискане 

Заплитане/оплитане 

Ожулване или абразия 

Удар 

Убождане 

Срязване 

Подхлъзване, загуба на 

равновесие и падане 

Пробождане или пункция 

Задушаване 

 

 



 

 

Примери за типични опасности 

 

 

 

Източник: режещи части 

 

Вероятни последици: 

- разрязване 

- отрязване 

 

 

Източник: гравитация, 

стабилност 

 

Вероятни последици: 

- смазване; 

- затискане. 

 

 

Източник: движещи се 

елементи (три примера) 

Вероятни последици: 

- захващане; 

- ожулване, абразия; 

- удар 

 



 

 

Опасни/рискови ситуации 

 

Когато човек е изложен на поне една опасност, то тогава 

говорим за опасна/рискова ситуация. Най-често на механични 

опасности човек е изложен при работа с машини и 

инструменти. 

 

Примери за опасни ситуации: 

 работа в близост до движещи се части; 

 работно място, изложено на опасност от изхвърляне 

на части; 

 работа под товар. 

 

На практика, опасните ситуации са често описвани като 

задачи или операции, които работещия трябва да изпълнява, 

например ръчно зареждане или вземане на работни детайли 

от преса.  

 

Мерки за предпазване от механични рискове 

 

В Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на машините са посочени следните 

изисквания към машините с цел защита от механичните 

рискове:  

 Машината, нейните съставни части и оборудването й 

трябва да са достатъчно устойчиви, за да се избегне 

рискът от преобръщане, падане или възникване на 

неконтролирани движения по време на 

транспортиране, монтиране или всяко друго 

действие. 



 

 

 Когато формата на машината или начинът, по който 

е предназначена да бъде инсталирана, не осигуряват 

необходимата устойчивост, се предвиждат 

подходящи средства за закрепване, които се 

посочват в инструкцията за експлоатация. 

 

 Когато съществува остатъчен риск от счупване или 

разрушаване независимо от предприетите мерки, 

съответните части трябва да бъдат монтирани, 

разположени и/или обезопасени така, че в случай на 

счупване отделните парчета да не се откъсват или да 

се задържат, за да се предотвратят опасни ситуации. 

 

 Достъпните части на машината трябва, доколкото 

функцията им позволява, да нямат остри ръбове и 

ъгли или грапави повърхнини, които могат да 

причинят наранявания. 

 

 Движещите се части на машината се проектират и 

изработват така, че да се избегне рискът от контакт, 

който би могъл да доведе до злополуки, или когато 

този риск не може да бъде напълно предотвратен, 

частите да се комплектуват с предпазни устройства 

или защитни прегради. 

 

Защитни прегради и предпазни устройства 

 

Защитните прегради и предпазните устройства могат да 

бъдат: 

1. неподвижни защитни прегради или 



 

 

2. подвижни защитни прегради с блокировка, когато се 

предвижда многократен достъп. 

 

Когато някои от движещите се части, които директно 

участват в работния процес, не могат да бъдат изцяло или 

частично недостъпни по време на работа поради 

необходимостта от извършване на операции, изискващи 

намеса на оператора, те трябва да бъдат съоръжени със: 

1. неподвижни или подвижни защитни прегради с 

блокировка, предотвратяващи достъпа до онези участъци от 

частите, които не се използват при работата; 

2. регулируеми защитни прегради, ограничаващи достъпа 

до участъците от движещите се части, до които е необходимо 

да има достъп. 

 

Защитните прегради и предпазните устройства 

трябва:  

1. да имат здрава конструкция; 

2. да са здраво закрепени към мястото си; 

3. да не предизвикват допълнителна опасност; 

4. да не могат да бъдат лесно елиминирани или 

приведени в неработоспособно състояние; 

5. да са разположени на подходящо разстояние от 

опасната зона; 

6. да ограничават във възможно най-малка степен 

наблюдението на работния процес; 

7. да позволяват извършването на дейностите, 

необходими за поставяне и/или смяна на инструментите, 

както и за поддръжката, като достъпът се ограничава само до 



 

 

мястото, в което се извършва работата, и по възможност без 

демонтиране на предпазителя или предпазното устройство. 

8. по възможност да осигуряват защита срещу 

изхвърлянето или падането на материали или предмети. 

 

Неподвижни защитни прегради 

 

 
 

Неподвижните защитни прегради се захващат с помощта 

на системи, които могат да се отварят или демонтират само с 

помощта на инструменти. 

 

Подвижни защитни прегради с блокировка 

Подвижните защитни прегради трябва да остават 

свързани с машината, когато са отворени и да не могат да 

бъдат регулирани по невнимание. 

Те трябва да бъдат свързани с устройство за заключване, 

което да не позволява задействането на опасните функции на 

машината, докато преградите бъдат затворени и да подава 

команда за спиране след отварянето на преградите. 

 

 



 

 

Регулируеми защитни прегради 

Регулируемите защитни прегради ограничават достъпа до 

зоните на движещите се части, които са безусловно 

необходими за работата. Те могат да се настройват ръчно или 

автоматично в зависимост от вида на извършваната работа.  

 

Опасни зони 

За работни места, които съдържат опасни зони, в 

зависимост от степента на риска: 

1. се поставят установените знаци за безопасност; 

2. се прилагат средства, препятстващи достъпа на 

неупълномощени лица в тези зони; 

3. се предприемат необходимите мерки за предпазване на 

упълномощените работещи при влизане в опасните зони. 

 

 
 

Нормативни изисквания относно документация 

 

Инструкция за експлоатация 

Инструкцията за експлоатация се съставя от 

производителя или неговия упълномощен представител. 



 

 

Съгласно чл. 112 на Наредба за съществените изисквания 

и оценяване съответствието на машините всяка машина се 

придружава от:  

1. оригинална инструкция за експлоатация, съставена на 

един от официалните езици на Общността;  

2. превод на оригиналната инструкция за експлоатация, 

съставен на езика на държавата членка, в която машината се 

пуска на пазара и/или в действие.  

 

Някои от елементите на инструкцията за 

експлоатация са:  

1. описание на работните места, които могат да бъдат 

заети от операторите; 

2. описание на предназначението на машината и 

предвидимата й употреба; 

3. предупреждения в случаите на неправилно използване 

на машината, които опитът е показал; 

4. инструкции за монтаж, инсталиране и свързване, 

включително чертежи, схеми, начините на закрепване и 

описание на рамата или фундамента, на които се монтира 

машината; 

5. инструкции за пускане в експлоатация и използване на 

машината и при необходимост инструкции за обучение на 

операторите; 

6. информация за остатъчните рискове, които 

съществуват, въпреки че са приложени мерки за безопасност 

при проектирането на машината и че са взети допълнителни 

мерки за защита; 



 

 

7. инструкции относно предпазните мерки, които трябва 

да бъдат взети от потребителите, а при необходимост - 

личните предпазни средства, които да се използват; 

8. описание на начините на действие в случай на 

инцидент, повреда и безопасно деблокиране при блокировка; 

9. инструкции за предприемане на предпазни мерки за 

безопасно извършване на дейностите по регулиране и 

поддръжка и други. 

 

Инструкция за безопасна работа  

(чл. 166 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г.) 

 

При използване на работно оборудване, при което 

съществува риск за безопасността и здравето на работещите, 

работодателят осигурява прилагането на писмени 

инструкции, които трябва да са разбираеми за работещите, за 

които се отнасят, и да съдържат необходимата информация, в 

т. ч.:  

1. условията за използване на работното оборудване;  

2. предвидимите ненормални ситуации;  

3. изискванията за безопасност и здраве при работа;  

4. извлечените от опит заключения при използването на 

работното оборудване.  

 

Досие на оборудването  

(чл. 10 от Наредба 7/1999 г.) 

 

За всяко оборудване работодателят съставя досие, което 

съдържа всички документи, отразяващи периодични 

изпитвания и проверки при експлоатацията, включително 



 

 

ремонтите, както и измерванията за състоянието на работната 

среда, включително резултатите от мониторинга, когато се 

предвижда такъв.  

 

След реконструкция и други промени в производствените 

процеси, продължителен период на престой, възникване на 

извънредни обстоятелства, като природни бедствия, аварии и 

др., които могат да имат вредни последици за безопасността 

на работното оборудване, работодателят осигурява 

извършването на извънредни проверки. 

 

За резултатите от проверките се съставя протокол, който 

се съхранява в техническото досие по чл. 10. 

 

Приложима нормативна уредба за механични 

фактори 

 

 Наредба за съществените изисквания и оценяване 

съответствието на машините. 

 

 Наредба № 3 от 23 март 2004 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при 

механично (студено) обработване на метали. 

 

 Наредба № 6 от 25 май 2004 г. за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд при 

механично обработване на дървесина. 

 

 Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за 

минималните изисквания за здравословни и 



 

 

безопасни условия на труд на работните места и 

при използване на работното оборудване. 

 

 Наредба № 8 от 23 септември 2004 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд при работа с въздушни компресорни 

инсталации и уредби. 

 

 Наредба № 10 от 7 декември 2004 г.за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд при 

работа с електрокари и мотокари. 

 

 Наредба № 12 oт 27 декември 2004 г. за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия 

на труд при работа с автомобили. 

 

 



 

НАПРАВЕТЕ СВОЯ АБОНАМЕНТ ЗА  

ЗБУТ НОРМИ И ПРАКТИКА 
 

 

И ВЗЕМЕТЕ БЕЗПЛАТНО НАШАТА КНИГА 

НАРЪЧНИК ЗА ОБУЧЕНИЕ НА 

ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУТ И ГУТ 

 

Разработки от д-р инж. Деяна Илиева и д-р София Евстатиева, 

дм на десетте задължителни теми за първоначално обучение 

на представителите в КУТ и ГУТ  
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