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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Развитието на техниката и технологиите не е 
изолиран процес, успоредно с него се развива 
науката за здравословни и безопасни условия 
на труд както и отношението на човека към 
риска. Нормативната база в областта на 
безопасните условия на труд не е статична а e 
динамична и постоянно развиваща се. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Историческите справки показват, 
че контролът и закрилата на труда 
в България имат 108 годишна 
история. На 03.11.1907 г., с указ на 
княз Фердинанд, е обнародван 
приетия с пълен консенсус от 
Народното събрание Закон за 
инспектората по труда. 

Инспекторатът по труда е нарочна институция за закрила на труда 
към тогавашното Министерството на търговията и земеделието и е 
първообраз на днешната Главна инспекция по труда. При това 
Княжество България е сред първите държави в Европа, в които е 
създадена подобна институция в първите 20 години на ХХ столетие. 
Това е белег за модерно мислене на българските законодатели. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

В Конституцията на Република България в чл. 48, ал. 5 е 
акцентирано, че работниците и служителите имат право на 
здравословни и безопасни условия на труд.  
Това право се доразвива и конкретизира в редица закони и 
издадени на тяхно основание подзаконови нормативни 
актове: 
 – правилници; 
 – наредби; 
– инструкции; 
 с които се уреждат здравословните и безопасни условия на 
труд в министерството на отбраната. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Това е причина да бъде сформирана Европейската агенция за 
безопасност и здраве. Европейска агенция EU-OSHA, създадена 
през 1996 г. от Европейския съюз, със седалище в Билбао, Испания, 
е основният център за справка в областта на безопасността и 
здравето при работа.  

Разрешаването на голямото 
многообразие от въпроси, 
свързани с безопасността и 
здравето при работа, пред 
които е изправена Европа, не 
са по възможностите и в 
компетенцията само на една 
единствена държава-членка 
или институция. 



Основни фактори, които оказват влияние  
върху здравословните и безопасни условия  

на труд в сектора за сигурност и отбрана 

 
Физични фактори 

Химични фактори 

Биологични агенти 

Стрес 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Праха като представител на физичните фактори е универсален фактор на 
работната и околната среда. Проблемът за борбата с праха и заболяванията, 
причинени от него заема важно място в хигиената на труда. Прахът застрашава 
пряко или косвено здравето на военнослужещия. 

За предпазване от вредното въздействие на праха върху военнослужещия 
са утвърдени хигиенни норми, които са публикувани в Наредба № 
13/24.07.1992г. за пределно допустимите концентрации на вредни вещества във 
въздуха на работната среда – обн. ДВ, бр.81/1992г., изм. и доп. бр.11 и 
бр.57/1994г. бр. 42 от 29.05.2007 г., в сила от 01.01.2008 г. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Специфичното въздействие на праха може да причини следните 
заболявания: 

- силикоза; 
- силикатози; 
- металокониози /сидероза, алуминоза, берилиоза, станоза и др./; 
- токсични белодробни заболявания – от токсични прахови аерозоли; 
- лъчева болест – от прахови аерозоли с радиоактивно действие. 
Неспецифичното въздействие на праха се изразява в патологични 

изменения с извънбелодробна локализация, засягаща различни органи и 
системи. Заболяванията в резултат на това въздействие могат да бъдат: 

- дерматокониози /акне, дерматити, екземи, язви и др./; 
- прашен конюнктивит; 
- отокониози – при попадане на прах в ухото; 
- ентерокониози /стомашно-чревни заболявания/ – в резултат на 

попадането на прах в храносмилателната система; 
- хигроскопично и корозивно въздействие /содов прах, хром/ – 

първоначално дразнещо въздействие върху носната лигавица, а при 
продължително въздействие и пробив на носната преграда. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Непрякото /неспецифично/ въздействие на шума е това, което 
влияе на целия организъм, като преди всичко засяга: 

- Нервната система – нарушава се вниманието, бързата умора, 
раздразнителност, разсеяност, забавя се скоростта на психичните 
процеси, увеличават се грешките при работа, намалява се 
работоспособността. 

- Сърдечно-съдова система – наблюдава се повишено кръвно 
налягане, нарушаване на сърдечната дейност. 

- Храносмилателната система – гастрити и язвена болест. 
- Промени в зрителния анализатор - понижаване 

устойчивостта на ясното виждане и промени в цветоусещането. 



09.10.2015 11 

ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 
НОРМИ НА ШУМ 

№ 
по ред 

ИЗТОЧНИК ИЛИ ШУМНА ЗОНА Типични нива на  
Звуковото (dBA) 

1 Самолети с реактивни двигатели > 150 
2 Изстрел с огнестрелно оръжие 

 ( на ухото на стрелеца) 
> 120 

3 Линейка ( сирената) 120 
4 Пневматична бормашина 119 
5 Ударна бормашина 114 
6 Компресорно помещение 100 
7 Помещение за обслужване на 

компресорна станция 
97 

8 Дизелов камион 40кс ( на 15м) 85 
9 Дизелов автомобил ( на 2м) 70 



 Характерно за шумовото въздействие са субективни 
оплаквания, като главоболие, невротизъм, шум в ушите, 
световъртеж, промени в самочувствието и настроението, 
безпокойство, нарушения на съня. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



   Вибрация - колебателни движения на телата, 
при които се предава механична енергия върху 
човешкото тяло от страна на вибриращ източник.   

 
   Като фактор на работната среда вибрациите 

представляват комбинация от едновременно или 
последователно вибриране на различни компоненти на 
производственото оборудване, в резултат на действието 
на различни сили, обикновено с принудителен характер.  
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



За нуждите на осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд са възприети следните определения: 

 
„Вибрация ръка-рамо“ е механична вибрация, която при 

предаване на системата ръка-рамо води до рискове за 
здравето и безопасността на работещите, по-специално до 
съдови, костни, ставни, нервни или мускулни нарушения; 

 
„Вибрация на цялото тяло“ е механична вибрация, която при 

предаване на цялото тяло води до рискове за здравето и 
безопасността на работещите, по-специално до болки в 
кръста и травми на гръбначния стълб; 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



Здравословни и безопасни условия на труд при 
съхранение на бойни припаси и взривни материали 

• Взривните вещества, кумулативните 
снаряди, ръчните гранати с комплект от 
запалките и барутните заряди трябва да се 
съхраняват в каменни (тухлени, сгуробетонни 
или бетонни) хранилища.. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



МЕРОПРИЯТИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 
ФОРМИРОВАНИЯТА  СЪХРАНЯВАЩИ БОЕПРИПАСИ ЗА ПОДДРЪЖКА  НА 

БЕЗОПАСНОСТТА 

  Разпределението на боеприпасите и взривните вещества по 
хранилища и нареждането им на фигури се извършват така, че да се 
осигурят необходимите оптимални безопасни разстояния между 
хранилищата; правилно съвместно съхраняване; условия за извършване 
на товарно-разтоварни работи с използуване на средства за 
механизация; правилно проветряване; възможност за контролиране на 
качественото и техническото им състояние; бързо изнасяне и др. 



Когато е необходимо да се ремонтират хранилища, в които се съхраняват бойни припаси, 
трябва строго да се спазват следните изисквания: работите да се извършват задължително в 
присъствието на завеждащия хранилището и при противопожарен надзор; работниците по 
ремонта трябва да се запознаят задължително с правилата за безопасност и с 
противопожарните мероприятия; при ремонт на покривите фигурите с бойни припаси се 
покриват с брезент; при ремонт  на подовете бойните  припаси трябва да се изнасят пред 
хранилището или да се преместват в свободната площ в хранилищата;  при ремонт на 
фундамента, колоните към стените, вътрешните колони и другите  носещи конструкции 
бойните припаси задължително трябва да се изнасят; всички подготвителни работи със 
строителните материали трябва да се извършват извън хранилищата; отпадъците от 
строителни материали трябва ежедневно да се  изнасят извън техническата територия на 
склада. 

Здравословни и безопасни условия на труд при 
съхранение на бойни припаси и взривни 

материали 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



 Всички товаро-разтоварни работи трябва да се извършват с помощта на средства за 
механизация {верижни транспортьори, транспортни ленти, повдигани, ролганги и др.), които 
трябва да са изправни. При недостатъчна механизация бойните припаси могат да се товарят ръчно, 
при което трябва да се спазват следните изисквания: работниците да имат медицинско 
заключение, че са здрави; един човек не трябва да носи сандък с бойните припаси с маса. по-голяма 
от 40 кг, а за опасните бойни припаси - 25 кг.за пренасяне на бойни припаси, опаковани в сандъци с 

маса над 20 кг, не се допускат жени.  

Здравословни и безопасни условия на труд при 
транспортиране и при извършване на товаро-разтоварни 

работи с бойни припаси 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



МЕРОПРИЯТИЯ ИЗВЪРШВАНИ В ТЕХНИЧЕСКИТЕ ТЕРИТОРИИ НА 
ФОРМИРОВАНИЯТА  СЪХРАНЯВАЩИ БОЕПРИПАСИ ЗА ПОДДРЪЖКА  НА 

БЕЗОПАСНОСТТА 

 - поддържане на наличните 
противопожарни средства 
заложени на постоянно 
дежурство в изправност и годни 
за употреба по 
предназначение. Същите да се 
обслужват и привеждат в 
експлоатация при есенно-
зимни и пролетно-летни 
условия. 

 - Поставяне пред всяко 
хранилище на противопожарно 
табло оборудвано с 
необходимия изправен 
пожарогасителен инвентар, 
както и заделяне и поддържане 
на определени количества от 
пясък и вода необходими за 
използване в случай на 
пожарогасене; 



 
• Товаренето и превозването на бойни припаси  с 

железопътен транспорт с ос на симетрия по посока на 
движението не се разрешават. Сандъците във вагоните се 
нареждат така, че изстрелите в тях да са перпендикулярно 
на посоката на движение, т. е. успоредно на осите на 
вагона. 
 

Здравословни и безопасни условия на труд при 
транспортиране и при извършване на товаро-разтоварни 

работи с бойни припаси 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



 Пределни разстояния за разлитане на осколки: 
 

Здравословни и безопасни условия на труд при 
техническо обслужване, ремонт  и унищожаване на бойни 

припаси 

Правила за безопасност при унищожаване на негодни бойни 
припаси 

Калибър на снаряда 
(в мм) 

Пределно разстояние за 
разлитане на осколките 

(в метри) 

Отдалечение на 
охраната 
(в метри) 

76 До 500 1000 
107 До 500 1000 
122 До 800 1200 
152 До 1200 1500 

Над 152 До 1500 2000 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 



  Утилизацията представлява съвкупност от дейности 
по разкомплектоване на бойните припаси до съставните им 
елементи и материали, обезопасяване и последващо използване 
на същите в гражданската промишленост, като се спазват 
изискванията за безопасност и екологична защита 

Здравословни и безопасни условия на труд при 
утилизиране на бойни припаси 

Понятието утилизация има латински произход и буквално означава 
полезен. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

За неблагоприятното влияние върху здравето и 
условията на труд в сферата на сигурността и отбраната 
допринасят следните факти: 

- Не е осъзната важността на оценката на 
професионалния риск за военнослужещите, поради което 
се подценява разработването и изпълнението на 
необходимите мерки за отстраняване или минимизиране на 
риска; 

- Все още е висок относителният дял на 
военнослужещите, които работят в условията на 
комбинирано въздействие на различни вредни фактори, 
които надхвърлят пределно допустимите норми: прах, шум, 
вибрации, опасни химични вещества и други. Продължават 
да се допускат сериозни нарушения на трудовото 
законодателство относно безопасната работа с различни 
видове опасни вещества, включително канцерогенни 
вещества, препарати и продукти. Не се използва с 
приоритет гама от колективни средства за защита, като 
предимство се дава на личните предпазни средства; 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

- Неблагоприятните санитарно-хигиенни условия и 
наличието на недостатъчно обезопасени работни процеси оказват 
негативно влияние върху самочувствието на военнослужещите и 
на практика стават причина за влошаване на трудовата и 
технологична дисциплина; 

- Органите по безопасност на труда и опазване на здравето 
не подпомагат командирите при оценката на рисковете и вземане 
на адекватни управленски решения относно бъдещата дейност на 
формированията; 

- Дейността на комитетите (групите) по условията на труд 
не допринася ефективно за подобряване условията на труд във 
формированията; 

- Съществуват сериозни проблеми с прилагането на 
действащата специфична нормативна база по осигуряването на 
здравословни безопасни условия на труд във формированията; 

- Висшите военни учебни заведения не подготвят 
специалисти в областта на здравословните и безопасни условия 
на труд. 
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ВОЕННА АКАДЕМИЯ „Г. С. РАКОВСКИ” 

Направления за работа за разрешаване на проблемите със здравословните 
и безопасни условия на труд: 

- Вземане на особен отчет големите рискови промишлени производства, 
които работят при екстремални параметри с взривоопасни, пожароопасни, 
токсични и канцерогенни субстанции и подпомогнат съответните 
работодатели при извършване на анализите и преценките за съответствието 
между реалното им моментно състояние и нормативните законови изисквания 
по здраве и безопасност, както и при определяне на необходимите ресурси, 
срокове и отговорници за провеждане на необходимите мерки за снижаване 
(минимизиране) на рисковете; 

- Организиране на обучение с командирите и органите по безопасност и 
здраве по проблемите на управлението на дейността по осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд; 

- Предоставяне на информация за възможностите за инвестиране - 
вътрешни ресурси, международни фондове по работна и околна среда, 
фондове на ЕС, които да подпомогнат процесите на оздравяване на трудовата 
среда; 

- Разработване на единни правила за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд в отделните военни формирования; 
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- Популяризиране на „добрите практики” за оценка на 
професионалния риск; 

- Стимулиране на процесите по въвеждане на диференцирани 
осигурителни вноски за трудова злополука и професионална болест 
в зависимост от степента на професионалния риск. 

- Активизиране на синдикалните централи на национално 
представените организации на работниците и служителите да 
подобряване на дейността на комисиите (групите) по условията на 
труд, както и в диалога им с командирите. 

- Информиране на обществеността за рисковите военни 
формирования. 

- Засилване на превантивния характер на контрола и 
непримиримост към командирите от всички степени, които не се 
съобразяват с нормативната уредба по отношение на здравословните 
и безопасни условия на труд. Предприемане на принудителни мерки, 
когато рисковите фактори са оценени формално. 
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ЗАПИСАНИ И ОБУЧЕНИ СТУДЕНТИ  

КУРС 

ЗАПИСАН
И 

СТУДЕНТ
И 

ОБУЧЕНИ 
СТУДЕНТ

И 

„ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД“ 354 242 
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от 20 до 25 г.
2% от 25 до 30 г.

4%
от 30 до 

35 г.
14%

от 35 до 40 г.
36%

от 40 до 45 г.
22%

от 45 до 50 г.
8%

от 50 до 55 г.
7%

от 55 до 60 г.
2%

от 60 до 65 г.
5%

Възрастови групи от обучаеми, МЪЖЕ в курс „Здравословни и безопасни 
условия на труд“ 
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от 20 до 25 г.
2%

от 25 до 30 г.
5%

от 30 до 35 г.
18%

от 35 до 40 г.
38%

от 40 до 45 г.
15%

от 45 до 50 г.
9%

от 50 до 55 г.
7%

от 55 до 60 г.
2%

от 60 до 65 г.
4%

Възрастови групи от обучаеми, ЖЕНИ в курс „Здравословни и безопасни 
условия на труд“ 
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ФАКУЛТЕТ „КОМАНДНО-ЩАБЕН” 

КАТЕДРА „ЛОГИСТИКА” 

БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО!!! 
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