
Роли и Отговорности

В минно-добивния бранш



Законодателство: Директива 92/104/EEC

относно минималните изисквания за 

подобряване на безопасността и защита на 

здрвето на работещите в открития и 

подземния добив на полезни изкопаеми



Организация на работните места
Съгласно Директива 92/104/EEC

1. Притежава ли умения и компетентност, отговарящи на неговите задължения
2. Одобрен ли е от работодателя?
3. Трябва да е на разположение за всяко работно място, на което се извършва някаква 

дейност
4. Работодателят може да е “отговорно лице”, ако притежва умения и 

компетентост, които се изискват за тази цел , в съответствие с националното 
законодателство и/или практики. 

Отговорно 
лице: 

Наблюдение:
1. Трябва да бъде осигурено от лица, които имат нужните умения и компетентост, 

такива че да подсигурят безопасността и здравето работещите при всички дейности.
2. Трябва да бъде оправомощен от работодателя и да действа от негово име
3. Работодателят може лично да провежда наблюдението, ако притежава 

необходимите умения и компетентост, в съответсвие с националното 
законодателство и/или практики

Компетентни 
работници

На всяко работно място е необходимо да има достатъчен брой работници с 
изискуемите умения, опит и обучение за осъществяване на възложените им  
задачи



Организация на работните места
Съгласно Директива 92/104/EEC

• Работните места :

• трябва да бъдат организирани така, че да 
осигуряват  необходимата защита от опасностите

• Трябва да бъдат поддържани в добър порядък, 
опасните субстанции и отпадъци следва да 
бъдат отстранени или под контрол, така че да 
застрашават здравето и безопасността на 
работещите

• Трябва да бъдат проектирани и конструирани 
съобразно ергономичните принципи, отчитайки 
операциите, които работниците трябва да 
изпълняват на работното си място

• Които са предназначени за  хора, работещи 
изолирано, трябва да бъдат подсигурени с 
подходящо наблюдение и средства за 
комуникация Picture from https://kitaboo.com/



Информация, инструкции и обучение
Съгласно директива 92/104/EEC

Трябва да има писмени инструкции със специфичните правила, които да 
бъдат спазвани , така че да се осигурят безопасността и здравето на 
работещите, а така също и  относно безопасната употреба на 
оборудването на всяко работно място

Работодателят трябва да подсигури  работещите с изчерпателни 
инструции, така че тяхното здраве и безопасност и това на други лица да 
не бъдат застрашени.

Работодателят  трябва да осигури мерки за защита на безопасността и 
здравето на работещите, включително и установяването на система за 
управленине по здраве и безопасност

Работещите трябва да получат необходимите информация, инструкции, 
обучение и преподготовка за да се подсигурят техните здраве и 
безопасност

На всяко работно място трябва да се прилагат методи за безопасна работа, в 
зависимост от съответната дейност



Задължения 
на 
Работодателя
Съгласно чл. 3 от директива
92/104/EEC

Работните места трябва да 
бъдат проектирани, 

изградени, оборудвани, 
тествани, експлоатирани и 

поддържани по начин, 
който не застрашава 

безопасността на 
работещите

При извършване на 
дейност на работното 

място, работещите 
трябва да бъдат под 

наблюдението на 
отговорно лице

Работа, включваща 
специален риск, се 

възлага само на 
компетентен персонал 
и се извършва съгласно 
осигурени инструкции

ИнструкцииТЕ по 
безопасност трябва да 

са достатъчно 
изчерпателни по 

отношение на всички 
работещи, засегнати от 

определена дейност

Осигурени са 
подходящи условия за 

оказване на първа 
медицинска помощ

Всички необходими 
тренировъчни 

обучения се провеждат 
през регламентирана 

периодичност



Задължения 
на 
Работодателя
Съгласно чл. 3 от директива
92/104/EEC

Документация по БЗР

Докумените по БЗР трябва да бъдат налични 
преди стартиране на определена дейност и 
да бъдат ревизирани в случай на значими 
промени, удължване или замразяване на 

дейността

Трябва да  бъдат 
определени и 

оценени рисковете, 
на които работещите 

са изложени на 
работните им места

В случаите, при които няколко организации 
споделят едно и също работно място, всеки 

работодател е отговорен за аспектите по БЗР, 
които са под негов контрол



Разрешения за работа

Когато e необходимо, трябва да бъде въведена система от 
разрешителни за работа, които да се прилагат както за 
опасни дейности, така и за такива, чието взаимодействие с 
други дейности може да доведе до сериозни опасности.  

Разрешителните за работа трябва да бъдат издавани от 
определени за това лица, преди започване на работа и 
трябва да посочват условията, които следва да са изпълнени 
и мерките, които е нужно да са предприети преди, по време 
и след приключване на работата. 



Примери на 
разрешителни 
за работа

Огневи работи (напр. заваряване)

Работа в ограничени пространства

Изкопни работи

Затваряне на Път/Обект (затваряне на пътища, 
отцепване на обект)

Работа с наряд по електро оборудване

Разрешение за достъп до складове за 
експлозиви



Изисква се правоспособност!

ЗАПОМНЕТЕ ИМА МАТЕРИАЛИ И ОБОРУДВАНЕ, ЧИЕТО ИЗПОЛЗВАНЕ ИЗИСКВА 
ДОКУМЕНТ ЗА ПРАВОСПОСОБНОСТ

Примери за материали, чието използване изисква

документ за правоспособност: Eксплозиви

Примери за оборудване, което изисква

правоспособност: Багери
Picture from: 
https://study.com/articles/Become_an_Excavator_Educ
ation_and_Career_Roadmap.html

Picture from: https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/

https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/
https://study.com/articles/Become_an_Excavator_Education_and_Career_Roadmap.html
https://www.hsa.ie/eng/Your_Industry/Quarrying/Drilling_and_Blasting/Duties_of_Shotfirer/


Отговорности на Работещите

• Чл.9 от Директива 92/104/EEC : Консултирането и участието на 
работещите и/или техни представители трябва да се осъществява в 
съответствие с чл.11 от Директива 89/391/EEC

• Чл. 16 от Препоръките на МОТ R164 гласи, че работещите следва да:
• Носят отговорност за собствената си безопасност и тази на лицата, която може 

да бъде повлияна от техните действия или бездействия
• Следват инструкциите и процедурите по безопасност
• Използват правилно оборудването по безопасност и не го модифицират
• Докладват всяка ситация, която оценят като опасна и която не биха могли да 

коригират самостоятелно
• Докладват всяка злополука или увреждане на здравето



Инспектиране и Поддръжка

Трябва да бъде осигурена подходяща схема относно  системното 
инспектиране, поддръжка, а където е необходимо и тестването на 
механичното и електрическо оборудване

Оборудването по здраве и безопасност трябва да бъде постоянно 
поддържано в готовност за употреба и в добро работно състояние

Поддръжката трябва да бъде съобразена с операциите, за които е 
съобразено оборудването.



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.


