
Рискове при работа с
Тежко Оборудване и Едрогабаритни превозни 
средства



Кои са опасностите?

ДВИЖЕНИЕ НА 
ПЕШЕХОДЦИ

ДВИЖЕНИЕ НА ЗАДЕН 
ХОД И МАНЕВРИРАНЕ

ТОВАРЕНЕ И 
РАЗТОВАРВАНЕ

ПАДАЩИ СКАЛИ И 
МАТЕРИАЛИ

УКРЕПВАНЕ НА ТОВАРА ПРИКАЧЕНИ РЕМАРКЕТА МОНТАЖНО-
ДЕМОНТАЖНИ 
ДЕЙНОСТИ  ПО 

ПРЕВОЗНИТЕ СРЕДСТВА

ДЕЙНОСТИ ПО 
ПОДДРЪЖКА



Инструмент за идентифициране на 
типовете произшествия

Удар МПС/МПС или
МПС/човек, при маневри,
например в зони за паркиране

Сблъсък при изпреварване Удар отзад с висока скорост
Удар на лек автомобил в
задната долна част на
самосвал

Удар отзад с ниска скорост
Сблъсък или преобръщане
при изсипване

Челен сблъсък Челен удар в сграда или човек

Удар при движение назад в
човек, сграда, лек автомобил,
друг самосвал

Сблъсък на пресечка
Сблъсък в производствен
участък

Сблъсък между бързо и бавно
подвижни машини



Кой може да пострада?

Хора работещи в 
близост до строителна 
механизация и големи 
МПС

Други рабтещи 
(превозвачи, работници 
по поддръжка и т.н.)

Подизпълнители Посетители



Препоръчителен ред на мерките за контрол

Елиминиране

Преустановява
не на 
движението на 
МПС, където е 
възможно. 
Избягване на 
движение на 
заден ход

Заместване

Подмяна на :

Опасни с 
изправни МПС

Тесни с удобни 
места товарене

Опасни с 
безопасни 
пътни настилки

Изолиране

Изолиране на 
превозните 
средства от 
пешеходците 
(отделени 
маршрути за 
движение на 
МПС, 
специално 
определен 
иместа за 
паркиране)

Инженерни 
решения

Инсталиране на 
ограждения за 
пешеходци

Разделяне на 
местата за 
достъп на МПС 
и пешеходците

Административни 
мерки

Обучение, 
Наблюдение, 
Процедури по 
безопасност

ЛПС

Предпазни 
обувки

Каска

Сигнално 
облекло/

жилетка



Безопасната работа със строителна 
еханизация и големи МПС зависи от…

Рискови фактори като
• Състояние на Превозното 

средство/Оборудването
(напр. Безопасно 
МПС/Оборудване)

• Работно място (напр. пътни 
маршрути, стабилност на 
настилката)

• Работни практики

Засегнати хора
• Шофьор

• Работник (оператор)

• Доставчици

• Работници по поддръжка

• Превозвачи



Запомнете, че е задължително да 
имаме компетентни водачи!
• За управление на пътно-

строителни машини и големи 
МПС са необходими ОБУЧЕНИЕ 
и ПРАВОСПОСОБНОСТ

• НИКОЙ няма право да 
управлява такива машини без да 
има актуално свидетелство за 
правоспособност

• НИКОЙ няма право да оперира с 
пътно-строителни машини и 
големи МПС под 
въздействиетона алкохол и/или 
упойващи вещества Picture from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Безопасни 
превозни 
средства

Подходящи

Видимост за водача

Предпазни коланиSeat belts

Седалки

Спирачки

Предмети в кабината



Винаги 
проверявай 
превозното си 
средство или 
друго мобилно 
оборудване 
преди каквато и 
да е работа! 

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Качване и слизане от превозното средство

• НЕ скачай долу – лошо е за твоите колене и много вероятно да паднеш. 

• Винаги използвай наличните стъпала и дръжки.

• Отнема секунди да слезеш надолу от кабината, да стъпиш на платформата и след това 
внимателно да слезеш, използвайки перилата. 

• Докладвай за липсващо или повредено оборудване. 

• Преди да стъпиш извън превозното средство, провери за неравности по повърхността 
(дупки, бордюри), които могат да причинят подхлъзване.



Мъртви зони на мобилно 
оборудване с големи размери



Причина за сблъсъка: Слаба видимост за 
оператора!

© 2011 Advanced Mining Technologies www.advminingtech.com.au

Всички превозни средства трябва да имат сигнални лампи за да са 
по-добре видими

http://www.advminingtech.com.au/


Симулация отноно мъртвите зони на 
дъмпер

Mining Project: Characterization of Haul Truck Health and Safety Issues, Bellanca J. (2019) 
The National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH) 

Работникът  
не е видим 

в 
огледалото

Работник

Работник

https://www.cdc.gov/niosh/mining/researchprogram/projects/haultruckhealthandsafety.html


Системи за индикиране на достъпа в обсега на минни 
машини

• https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-proximity-
detection-systems-continuous-mining

https://www.msha.gov/news-media/special-initiatives/2015/09/27/final-rule-proximity-detection-systems-continuous-mining


Подобряване на цялостната видимост чрез CCTV 
системи

Information from Health and Safety Authority
SAFE QUARRY GUIDELINES TO THE SAFETY, HEALTH AND WELFARE AT WORK (QUARRIES) 8 REGULATIONS 2008

Стандартни 
огледала

Пешеходецът не е 
видим за водача

Стандартни огледала 
без CCTV камера

Изпъкнали 
огледала

CCTV 
монитор в 
кабината 
осигурява 
видимост 

отзад

Изпъкнали огледала с 
CCTV камера и монитор

Зона на 
видимост 

чрез 
помощни 
средства



Безопасно работно място

ПЪТНИ 
МАРШРУТИ

БЕЗОПАСНОСТ 
НА 

ПЕШЕХОДЦИТЕ

ОБЩЕСТВЕНА 
БЕЗОПАСНОСТ

ВЪЗДУШНИ 
ЕЛЕКТРОПРОВОДИ



Винаги проверявай своето 
работно място за :
Надвиснали скали, Свлачища, 
Риск от падане от височина

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Прецени и избери най-безопасната позиция!

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Движи съгласно схемата на обекта, пътните знаци и 
се съобразявай с осветеността !

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Пътни маршрути

• Кариерни пътища

• Пресичане на маршрути с 
тежка добивна механизация

• Пътища за достъп в обекта (с 
контролиран и некторолиран 
достъп)

• Пресичане с обществени 
пътища

• Посетители и други външни 
шофьори

• Умора и скорост

• Обществени пътища

• Отдалечени пътувания (нови 
разработки, проучвания, 
електропроводи, железопътен 
достъп, и др.)

• Преминаване през населени 
места и рискове за местните 
общности



Примери за регулиране и обозначаване 
на пътища



Пешеходни маршрути

• Ясно очертани 
пешеходни маршрути, 
отделени от 
автомобилния трафик

• Парапети, 
предотвратяващи 
достъпът на пешеходци 
върху пътното платно



Въздушни 
електропроводи

Забавете в близост до 
сгради и застроени 
площи и обърнете 
внимание на 
положението на 
въздушните 
електропроводи и други 
надземни конструкции

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Безопасни 
практики

•Шофьори

•Скорост

•Движение на 
заден ход

•Обществени 
пътища



Шофьори…
Поддържайте 
машината си 
безопасна

• Преди да предприемете каквато и да е дейност, 
винаги извършвайте първоначални проверки на 
оборудването на вашето превозно средство и 
следвайте процедурите за стартиране

• Проверявайте налягането и състоянието на гумите
– повредите или недостатъчното напомпване 
може да доведе до експлозия на гумите

• Проверявайте спирачките всеки път, когато 
придвижвате превозното средство / мобилното 
оборудване

• Поддържайте кабината подредена, разхвърляните 
предмети могат да се заклинят под педалите на 
спирачката или газта

• Скалните отломки могат да повредят гумите. 
Избягвайте такива участъци. Потърсете своя 
ръководител или булдозерист, който да разчисти 
маршрута

• Уверете се, че камионът редовно се измива и 
поддържа чист, така че маркировката му да се 
вижда и светлините му да са ефективни както за 
дневни, така и за нощни операции

• Не използвайте забавителя като ръчна спирачка

• Отбележете и докладвайте всички дефекти на 
камиона и докладвайте за всички инциденти, 
включително и тези, които са се разминали «на 
косъм»



Безопасни 
практики за 
шофьори на 
камиони…

• Спазвай всички пътни правила, ограничения на 
скоростта, знаци и системи за пътен контрол

• Използвайте обособени места за размяна на 
шофьорите. Качвайте се и слизайте безопасно 
от камионите

• Шофирайте съобразно условията на пътя. 
Запознайте се със спирачиня път при различни 
условия и съобразете скоростта. Бъдете 
особено внимателни при влажно време

• Никога не се спускайте по наклон при 
изключена скорост. Движете се на подходяща 
предавка и използвайте системата за забавяне

• Използвайте двупосочни радиостанции, за да 
комуникирате, когато изпреварвате или 
влизате в натоварена зона, или с хора, 
участващи в други дейности около вас

• Използвайте радио системата коректно и 
съблюдавайте установените процедури 
(протокол) при радио връзка

• Поддържайте безопасно разстояние от пет 
дължини на камиона (около 50 м) спрямо 
камионите, движещи се в същата посока

• Дайте достатъчно място на другото мобилно 
оборудване, като грейдери, булдозери и 
водоноски



Стъпала и кариерни пътища

This Photo by Unknown Author is licensed under CC BY

http://www.scielo.org.za/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2225-62532017000100009
https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/


Обезопасяване на крайния ръб на пътищата

Подхождайте към мястото за изсипване, така че 
ръбът да е от шофьорската страна и да е ясно видим. 
При съмнения за безопасността, изсипете товара 
далеч от ръба и уведомете своя ръководител

Никога не изсипвайте материал през края на депо, 
ако в тази зона е бил изземван или се изземва 
материал , докато не бъде надеждно потвърдено, че 
това е безопасно



Изграждане 
на берми

ПОДХОДЯЩА ФОРМА НА ПРЕДПАЗНАТА БЕРМА 

НЕПОДХОДЯЩА ФОРМА НА ПРЕДПАЗНАТА БЕРМА 



Движение назад и изсипване на товара

Предпазна берма

Добре Лошо



Маневри назад

• Някои „зони с ограничен 
достъп“ и „оперативни зони“ 
могат да се пресичат или 
припокриват. При тези 
обстоятелства цялата зона ще 
бъде класифицирана като 
„зона с ограничен достъп“.

• Винаги поддържайте актуална 
инфорамция относно…
• Зони с ограничен достъп

• Оперативни зони

• Зони за безопасно изчакване
(или Зони за престой)



Паркиране !

• Винаги паркирай на заден ход

• Винаги проверявай позицията, 
в която си паркирал

• Увери се, че паркираш в 
определена за целта зона

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



Препоръчителни стъпки при товарене: 

1. Спри, изгаси двигателя и вдигни 
ръчната спирачка.

2. Постави сигнална жилетка и 
предпазна каска

3. Изтегли се на не по-малко от 10 м 
от камиона и зоната на движение 
на челния товарач

4. НЕ стой под или близко до 
транспортни ленти, 
производствени инсталации, а 
така също и до маршрути за 
движение на превозни средства, 
влизащи или напускащи обекта.

Предварително се осведоми къде 
можеш да спреш превозното 
средство. 

Information from code of Good Practices in mining from Bulgaria



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.


