
Определяне на риска

В минно-добивния бранш



Какво е…

Опасност?

Всяко нещо, което може да 
причини вреда

Риск?

Колко е вероятно някой да 
бъде увреден от опасността

ОПАСНОСТ СПРЯМО РИСК

ОПАСНОСТТА е нещо, което има 
потенциал да ви причини вреда

РИСКЪТ е вероятността опасността 
да причини вредата



Колко типа опасности 
съществуват?

• Физични (например осветеност, 
вибрации) 

• Химични (например експлозиви)

• Биологични (например COVID-19)

• Психологични (например умора)
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Как можем да 
контролираме 
опасностите?
(1/2)

ЙЕРАРХИЯ НА КОНТРОЛА

Задачата Опасността Риска

ЕЛИМИНИРАНЕ

ЗАМЕСТВАНЕ
ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ

АДМИН. МЕРКИ

ЛПС

МЕРКИТЕ

НАЙ-
ЕФЕКТИ

ВНО

НАЙ-
НИЕФЕКТИВНО

ЗАМЕСТВАНЕ

ЕЛИМИНИРАНЕ НАЙ-ЕФЕКТИВНО

Отстранете опасността от работното място,
процеса, метода на работа или материала,
който се използва

Заместете дейността, процеса, материала или
субстанцията с по-малко опасни
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* PPE - Personal 
Protection 
Equipment 

ИНЖЕНЕРНИ РЕШЕНИЯ (Разделяне или преустройване)

Изолирайте опасността чрез механични приспособления,
ограждения, бариери, вентилация, изолация, пространство
или време

Осигурете политики, процедури, работни практики и
програми за обучение за да намалите излагането на риск

АДМИНИСТРАТИВНИ МЕРКИ

НАЙ-НЕЕФЕКТИВНОЛПС
Осигурете подходящи и правилно поддържани ЛПС, за да
защитите хората от опасностите

* ЛПС – лични
предпазни средства

Как можем да 
контролираме 
опасностите?
(2/2)



е процес на…

1) Разпознаване на опасностите (ситуации, дейности, използвано 
оборудване и т.н.)

2) Определяне кой и как може да бъде увреден от тях

Идентифицирането на опасностите



Може ли да 
видите 
опасността?



Стъпки за 
идентифициране 
на опасностите

1) Вгледайте се в работното място, 
инструментите, оборудването, 
материалите, организацията на работа
(Могат ли те да навредят на някого?)

2) Наясно ли сте с някои неочевидни 
опасности, като неудобно 
позициониране на тялото или изтичане 
на газ? 

3) Кой може да пострада?

4) По какъв начин може да пострада? 

5) Запишете и (или) докладвайте за това !

6) Обсъдете опасностите със своя 
ръководител и колегите си!



Управление на Риска

Идентифициране 
на опасностите

Оценка на риска Контрол на риска



Как ефективно 
да извършим 
оценка риска и 
да го 
контролираме?

Ако е безопасно, отстранете опасността 
възможно най-бързо (елеминиране)

Ако не можете сам да 
отстраните 
опасността, трябва:  

– да уведомите незабавно 
ръководителя си

– изолирате опасността

– уведомете останалите, за да 
бъдат наясно с опасността

След прилагане на мерки, преоценете 
риска за да определите дали той е 
допустим (Може ли някой да бъде 
увреден? Кой?) 

В случай, че рискът е твърде висок
(напр. възможна е злополука), НЕ 
предприемайте каквито и да е задачи и 
информирайте своя ръководител
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Идентифициране на опасностите - Продължение

ЧЕК-ЛИСТ ЗА ИДЕНТИФИКАЦИЯ НА ОПАСНОСТИТЕ (ОТВОРЕН)



Обичайни Опасности в зависимост от вида на добива* 

Подземен добив Открит Добив

* Някои опасности са общи и за двата вида добив

Природни 
заплахи

Технически 
рискове

(неизправни / 
ненадеждни 
инструменти)

Личностни 
рискове

(Човешко 
поведение)

Технически 
рискове

(неизправни / 
ненадеждни 
инструменти)

Личностни 
рискове

(Човешко 
поведение)

• Неравности, препятствия
• Скални удари
• Термични заплахи
• Газове (водороден сулфид)
• Газово-скялни избухвания

• Шум
• Работа с движещи се машини и

оборудване
• Пожар
• Електричество

• Неправилно и/или опасно човешко
поведение

• Шум
• Работа с движещи се машини и

оборудване
• Производствен прах
• Експозиция на химични агенти (Pb, As,

Ni, Cd, Co, SO2)
• Изгаряне от разтопени материали

• Неправилно и/или опасно човешко
поведение



Отстранете 
опасността: 
Запълнете 
отвора с 
бетон



Заменяне на 
опасността: 
Използвайте 
капак за да 
покриете 
отвора



Инженерни 
решения: 
Изолирайте 
зоната около 
отвора със 
знаци и 
конуси



ЛПС: 
като каска, 
предпазни 
обувки могат да 
намалят 
нараняването в 
случай на 
пропадане в 
отвора



Помислете 
за Личните 
Предпазни 
Средства

“Закопчай предпазния колан” , това 
не намалява вероятността от 
пътен инцидент, но ще ограничи 
последствията, ако такъв се случи. 

… Недостатъкът на ЛПС



Забележка

Тази презентация има за цел да информира и не 
замества обучението, което трябва да получите на 
работното си място. Винаги се консултирайте с вашия 
мениджър по здраве и безопасност, ако възникнат 
въпроси, свързани със здравословните и безопасни 
условия на труд.


