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Предговор 
 
Качествените и нискорискови условия на труд са не само законодателно изискване, но 
те могат да бъдат мощен катализатор на иновации и по-висока производителност. 
Добрите условия на труд не са лукс, който си позволяват богатите организации, а 
управленска практика, която е добавила значителна стойност за развитието на всеки 
проспериращ бизнес. Последните десетилетия станаха известни множество емпирични 
доказателства за това, че инвестициите в качеството на труда неминуемо водят до по-
добро икономическо благоденствие на тези, които са имали стратегическата 
далновидност да ги припознаят като приоритет и да ги реализират.  
 
Националното изследване на условията на труд в България е значима крачка към 
налагането на по-добрите условия на труд като част от организационните стратегии за 
развитие на частните и публични субекти, а не като тяхно разходоемко задължение. В 
същото време резултатите от изследването са и очевидно доказателство, че в много 
сектори и в икономиката като цяло нещата в сферата на условията на труд започват да 
се случват. Усещането е, че в годините на продължителен стопански растеж нагласата 
сред ръководители и работещи се е преобърнала и е отишла отвъд минималните 
законови изисквания. За това към днешна дата е стратегически необходимо тази 
инерция да се запази и развие във времената на икономически затруднения.  
 
Отговорното бизнес поведение трябва да бъде стимулирано не само чрез строг контрол, 
а и чрез създаването на социално икономическа среда, която да мотивира и 
предразполага създаването и поддържането на качествени, здравословни и безопасни 
условия на труд. За създаването на тази среда е необходимо в следващите години 
натрупването на критична маса от хора, институции, практики и знания в сферата на 
условията на труд. Важно е безопасността и здравето при работа да влезе в 
университетите и средните училища. Българските изследователи да го припознаят като 
обект на техния изследователски интерес и да се създадат специализирани центрове в 
тази област. Да се наложат авторитетни печатни и електронни издания, които да се 
превърнат в сцена на идеи за развитие. Световните практики, ноу-хау и знания да 
станат достъпни и широко разпространени. Статистиката, специализираните 
изследвания и анализи да се превърнат в широко разпространен инструмент за правене 
на политики. Службите по трудова медицина и органите за измервания на факторите на 
работната среда да натрупат капацитет, авторитет и признание сред различните 
заинтересовани страни. Да се разработят профили по безопасност и здраве при работа, 
да се изработят и адаптират модели за оценка и управление на риска на работното 
място, кодекси за добри практики, ръководства за практически правила и ръководни 
принципи по БЗР.  
 
Твърдо вярваме, че ако всеки от ангажираните в сферата на условията на труд свърши 
добре своята задача в следващите години ни очаква значително подобряване на 
условията на труд, а от там и по-висока конкурентоспособност и качество на живот и 
работа. 
 
 
Екипа на обединение 
„Национално изследване на условията на труд”  
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I. Въведение  

През последните години в Европа безопасността и здравето при работа (БЗР) се 
разглеждат в един по-глобален аспект на благополучието на работното място. Налага се 
схващане и се промотира отношение към важността на условия на труд, представяйки 
ги като неразделна част от индивидуалното и обществено благоденствие, както и като 
основна детерминанта на управлението на качеството, икономическото развитие, 
конкурентоспособността, ръста на заетостта и други. Една от основните причини за 
това префокусиране на разбирането за БЗР е стимулиране на тяхното развитие отвъд 
спазването на минималните законови изисквания в посока тясно обвързване на 
икономическото представяне на стопанските агенти и осигуряването на качествени 
условия на труд. Всичко това се базира на множеството доказателства през последните 
десетилетия за значителния принос както на производителността, така и на качеството 
на труда върху икономическия растеж, заетостта и социалното благополучие. 

Настоящият доклад е основният резултат от проведено национално изследване на 
условията на труд в България в периода юли – октомври 2010г. като етап от 
реализирането на стратегически проект на Главна инспекция по труда (ГИТ) 
„Превенция и безопасност при работа”, финансиран по мярка 2.3 „Подобряване 
условията на труд на работното място” на оперативна програма Развитие на човешките 
ресурси 2007-2013. 

Изследването и респективно доклада включват събиране на информация за условията 
на труд в предприятия от всички икономически сектори в България съгласно 
Класификацията на икономическите дейности (КИД) 2008, анализ на тази информация, 
предложение за класиране на най-рисковите сектори в икономиката и общи изводи и 
препоръки за политики в областта на условията на труд. Предложеното класиране на 
рисковите сектори в доклада ще послужи като основа за определянето на 12 рискови 
сектора в икономиката. За тях в рамките на по-големия проект ще бъдат разработени и 
в последствие поддържани актуални профили на БЗР, ще се разработят и внедрят в 
конкретни предприятия от тези сектори модели на системи за управление на дейността 
по БЗР и накрая ще се изработят и отново приложат практически инструментариум за 
оценка на риска на работното място по отношение на БЗР отново в избрани 
предприятия от целевите сектори. 

В допълнение се предвижда да се подготвят и кодекси за добри практики, ръководства 
за практически правила и ръководни принципи по БЗР. Междувременно, 
информацията, изводите, препоръките от това изследване и в частност от настоящия 
доклад, отново в рамките на големия проект на ГИТ, ще послужат и за широкo 
обхватна информационна и образователна кампания относно представяне на 
резултатите от проучването, семинари за експерти и заинтересовани страни относно 
моделите за управление на БЗР и практическия инструментариум за оценка на риска на 
работното място. 

Разработването на доклада се базира на събрана информация в периода юли – октомври 
2010г. В рамките на работата на терен бяха използвани различни инструменти и 
източници на данни. Бяха проведени над 2250 стандартизирани интервюта сред наети 
по икономически сектори, попълнени бяха близо 16200 онлайн анкети и около 2500 
анкети по пощата сред работодатели, наети и служители по БЗР. За над 200 
предприятия бяха набавени данни от замервания на факторите на работната среда, бяха 
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проведени и 5 фокус групи сред специфични професионални среди като служби по 
трудова медицина, служители по БЗР, синдикати, лаборатории за замервания на 
факторите на работната среда и работодатели. За целите на сравнителния анализ бяха 
използвани включително и административни данни от Националния осигурителен 
институт както и европейски източници.  

Самото изложение на доклада е събрано в рамките на 15 основни глави. След 
въведението на настоящата първа глава, следва представяне профила на респондентите, 
както и характеристиките на икономическите сектори според профила на работещите в 
тях като това става в глава II „Контекст и структурни данни”. В част III се описват 
методологията за анализ по елементи на условията на труд както и един от методите за 
оценка и класиране на риска по сектори като част от представянето на самите елементи. 
От IV-та до XII-та глава включително, се прави представяне на девет обобщаващи 
елемента на условията на труд, включващи естество на работата, работна среда, 
организация на работата, работно време, работа и здраве, заплащане на труда, 
информиране и консултиране, дискриминация и насилие и работа и живот извън 
работата. За всеки един от елементите са представени въвеждащо, тенденции в 
неговото развитие в глобален и европейски мащаб, след това подробно се анализират 
събраните емпирични данни общо и по-сектори, добавят се, където е полезно 
административна информация или фактически данни от замервания на фактори на 
работната среда, както и изводи и мнения от фокус групи, проведени в рамките на 
изследването. В глава XIII са представени оценки и класирания на риска по сектори на 
базата на няколко алтернативни, но и допълващи се подхода. Голяма част от 
елементите, които участват в оценката на риска са анализирани и в глава XIV, където се 
търсят връзки и се оценява посоката и силата на тези взаимозависимости между 
отделните елементи на условията на труд и някой ключови променливи за измерване на 
риска от гледна точка на безопасността и здравето при работа. Докладът завършва с 
глава XV, където са изведени основни изводи и препоръки за потенциални политики в 
областта на условията на труд. 
 
Към доклада има и допълнителни материали, включващи методология на събиране на 
първичните данни, всички събрани статистически данни от работата на терен (в 
електронен вариант), профили на 12 рискови сектора и един допълнителен материал 
относно международни практики за прилагане на системи за управление на БЗР и 
кодекси за добри практики на национално и корпоративно ниво. Всички те се намират 
на разположение в ГИТ.  
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ІI. Контекст и структурни данни 
 

2.1. Методологически бележки 
 
Информацията, с която разполагаме, се отнася до три различни групи респонденти 
(наети лица, отговорници по безопасност и здраве при работа (БЗР) и ръководители) и е 
събрана с три различни изследователски инструмента – стандартизирано интервю, 
пощенска и онлайн анкети. При това за наетите лица са използвани и трите 
инструмента, а за ръководителите и БЗР - само пощенска и онлайн анкети. 
 
Тъй като пощенската и онлайн анкетата са доста сходни – в единия случай изпращаме 
анкетната карта по пощата, а в другия случай по електронната поща, то и данните от 
тях сме обединили в общи файлове. Така в крайна сметка се получават четири отделни 
масива от данни: 

(1) Данни, получени от стандартизирани интервюта с наети; 
(2) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с наети; 
(3) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с БЗР; 
(4) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с ръководители. 

 
Всеки един от тези масиви има особености, които влияят върху интерпретацията на 
получените резултати. 
 
Стандартизираното интервю с наети лица е гарантирано представително. Извадката от 
фирми беше направена по правилата за формиране на представителна извадка, а вътре 
във всяка фирма анкетьорите подбираха респондентите, водейки се от строги правила, 
дадени им при инструктажа. Това гарантира случайност на подбора и дава възможност 
резултатите от стандартизираното интервю да бъдат генерализирани за цялата 
съвкупност на всички наети в България. Но все пак трябва да се отчете една особеност 
– извадката беше планирана така че да обхване по около 100 респондента от сектор. 
Това нарушава пропорциите между секторите и се налага да бъде коригирано чрез 
използването на тегла. Формулата, по която се изчисляват теглата, сме посочили в 
приложение А към настоящия доклад. Тук само представяме вече изчислените тегла: 
 

Таблица 2.1 Тегла за стандартизираното интервю с наети 
Сектор по КИД 2008 Брой лица 

в извадката 
Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

A – Селски, горско и рибно стопанство 116 54 958 0,4689 
B – Добивна промишленост 130 28 953 0,2204 
C – Преработваща промишленост 100 555 017 5,4928 
D – Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива 121 35 516 0,2905 
E – Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 123 36 843 0,2964 
F – Строителство 104 181 214 1,7244 
G – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 115 386 210 3,3236 
H – Транспорт, складиране и пощи 115 133 302 1,1472 
I – Хотелиерство и ресторантьорство 106 92 124 0,8601 
J – Създаване и разпространение на информация и 106 61 504 0,5742 
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Сектор по КИД 2008 Брой лица 
в извадката 

Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

творчески продукти; далекосъобщения 
K – Финансови и застрахователни дейности 105 61 796 0,5824 
L – Операции с недвижими имоти 112 17 589 0,1554 
M – Професионални дейности и научни 
изследвания 112 75 524 0,6674 
N – Административни и спомагателни дейности 108 91 039 0,8342 
O – Държавно управление 130 121 717 0,9266 
P – Образование 111 169 449 1,5108 
Q – Хуманно здравеопазване и социална работа 126 118 463 0,9305 
R – Култура, спорт и развлечения 108 30 392 0,2785 
S – Други дейности 108 24 262 0,2223 
T – Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по 
производство на стоки и услуги за собствено 
потребление 50 2 878 0,0570 
U – Дейности на екстериториални организации и 
служби 50 815 0,0161 
Общо 2256 2 279 565  

 
При пощенската и онлайн анкети с наети също се използват тегла за да се неутрализира 
въздействието на факта, че не от всички фирми, на които сме изпратили писма (по 
пощата или по e-mail), сме получили отговор.  
 

Таблица 2.2 Тегла за пощенската анкета и онлайн анкетата с наети 
Сектор по КИД 2008 Брой лица 

в извадката 
Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

A – Селски, горско и рибно стопанство 153 224 000 1,9467 
B – Добивна промишленост 9 35 400 5,2300 
C – Преработваща промишленост 512 651 400 1,6917 
D – Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 18 46 100 3,4054 
E – Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 32 29 800 1,2383 
F – Строителство 158 269 300 2,2663 
G – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 647 515 100 1,0586 
H – Транспорт, складиране и пощи 361 174 800 0,6438 
I – Хотелиерство и ресторантьорство 110 166 000 2,0066 
J – Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 144 74 500 0,6879 
K – Финансови и застрахователни дейности 70 48 800 0,9270 
L – Операции с недвижими имоти 55 11 000 0,2659 
M – Професионални дейности и научни изследвания 581 86 000 0,1968 
N – Административни и спомагателни дейности 395 77 800 0,2619 
O – Държавно управление 193 221 600 1,5267 
P – Образование 203 182 300 1,1940 
Q – Хуманно здравеопазване и социална работа 137 157 700 1,5306 
R – Култура, спорт и развлечения 151 39 600 0,3487 
S – Други дейности 155 61 000 0,5233 
Общо 4085 3 072 200  
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При описанието на профила на наетите стъпваме предимно на базата данни със 
стандартизираните интервюта. Това се дължи на факта, че сме изчислили, че няма 
значима разлика между отделните бази данни (за повече подробности виж глава III 
„Мтододология”). 
 
При пощенската и онлайн анкетати с БЗР и с ръководители отново не от всички фирми 
сме получили попълнени анкетни карти, затова и тук използваме тегла: 
 

Таблица 2.3 Тегла за пощенската анкета и онлайн анкетата с БЗР 
Сектор по КИД 2008 Брой лица 

в извадката 
Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

A – Селски, горско и рибно стопанство 147 3 983 0,9085 
B – Добивна промишленост 8 144 0,6035 
C – Преработваща промишленост 553 14 524 0,8806 
D – Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 22 380 0,5791 
E – Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 27 547 0,6793 
F – Строителство 176 7 161 1,3642 
G – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 561 35 294 2,1094 
H – Транспорт, складиране и пощи 395 11 501 0,9762 
I – Хотелиерство и ресторантьорство 101 6 745 2,2391 
J – Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 151 3 669 0,8147 
K – Финансови и застрахователни дейности 65 1 471 0,7588 
L – Операции с недвижими имоти 54 2 988 1,8553 
M – Професионални дейности и научни изследвания 543 13 756 0,8494 
N – Административни и спомагателни дейности 450 4 820 0,3591 
O – Държавно управление 187 1 268 0,2274 
P – Образование 207 3 154 0,5109 
Q – Хуманно здравеопазване и социална работа 136 3 354 0,8269 
R – Култура, спорт и развлечения 140 2 401 0,5750 
S – Други дейности 135 3 845 0,9550 
T – Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по 
производство на стоки и услуги за собствено 
потребление 1 16 0,5365 
U – Дейности на екстериториални организации и 
служби 0 39  
Общо 4059 121 060  

 
Таблица 2.4 Тегла за пощенската анкета и онлайн анкетата с ръководители 

Сектор по КИД 2008 Брой лица 
в извадката 

Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

A – Селски, горско и рибно стопанство 261 3 983 1,1297 
B – Добивна промишленост 12 144 0,8884 
C – Преработваща промишленост 1009 14 524 1,0656 
D – Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива 30 380 0,9377 
E – Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване 60 547 0,6749 
F – Строителство 373 7 161 1,4212 
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Сектор по КИД 2008 Брой лица 
в извадката 

Брой лица в 
генералната 
съвкупност 

Тегла 

G – Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 1696 35 294 1,5406 
H – Транспорт, складиране и пощи 757 11 501 1,1247 
I – Хотелиерство и ресторантьорство 278 6 745 1,7961 
J – Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения 304 3 669 0,8935 
K – Финансови и застрахователни дейности 102 1 471 1,0676 
L – Операции с недвижими имоти 139 2 988 1,5914 
M – Професионални дейности и научни изследвания 1379 13 756 0,7385 
N – Административни и спомагателни дейности 989 4 820 0,3608 
O – Държавно управление 212 1 268 0,4428 
P – Образование 480 3 154 0,4864 
Q – Хуманно здравеопазване и социална работа 354 3 354 0,7014 
R – Култура, спорт и развлечения 230 2 401 0,7728 
S – Други дейности 296 3 845 0,9616 
T – Дейности на домакинства като работодатели; 
недиференцирани дейности на домакинства по 
производство на стоки и услуги за собствено 
потребление 1 16 1,1845 
U – Дейности на екстериториални организации и 
служби 0 39  
Общо 8962 121 060  

 
Също така, профилът на лицата по БЗР по статус показва, че лицата по БЗР са основно 
две групи (Таблица 5) – 12,8% собственици (към тях се добавят и самонаетите, 
независимо дали са със или без служители) и 82,7% наети. Това означава, че профилът 
на лицата по БЗР и по другите признаци ще бъде „среден” профил между профилите на 
наетите и на ръководителите, като, разбира се, при осредняването теглата имат 
значение. По тази причина в текста ще бъдат анализирани само профилите на наетите, 
на базата на стандартизираните интервюта, и на ръководителите, на база пощенска и 
онлайн анкета. 
 

Таблица 2.5 Разпределение на лицата по БЗР по въпроса „Вие сте:” 
Вие сте: Валиден процент Кумулативен процент 
Собственик/съсобственик 9,9 9,9 
Самонает със служители 1,9 11,8 
Самонает без служители 1,0 12,8 
Нает 82,7 95,6 
Друго 4,4 100,0 
Общо 100,0   
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 2.2. Профил на респондентите 
 

Фигура 2.1. Разпределение на наетите по пол и по сектори 
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При наетите съотношението мъже/жени е с лек превес на жените – съответно 57,7% 
срещу 42,3% мъже. 
 
Тук е интересно да се види кои са феминизараните сектори (с дял на жените по-голям 
от 50%). Според данните от стандартизираните интервюта, най-голям дял на жените 
има в следните сектори: екстериториални организации и служби (U), култура, спорт и 
развлечения (R), образование (P), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), 
финансови и застрахователни дейности (K), хотелиерство и ресторантьорство (I), 
държавно управление (O), професионални дейности и научни изследвания (M), 
преработваща промишленост (C), операции с недвижими имоти (L), други дейности (S) 
и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G). В сектор дейности на 
домакинствата като работодатели (T) има равенство между мъжете и жените. Или общо 
в 13 от 21 сектора жените са повече или приблизително равно на мъжете. 
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Фигура 2.2. Разпределение на ръководителите по пол и по сектори 
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При ръководителите съотношението е близко до това на наетите, но с обратен знак – 
докато при наетите преобладават жените, то при ръководителите преобладават мъжете 
– съответно 58,2% срещу 41,8% жени. 
 
Същевременно най-голям дял на ръководителите жени (над 50%) има в секторите: 
дейности на домакинствата като работодатели (T), образование (P), административни и 
спомагателни дейности (N), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), други 
дейности (S), професионални дейности и научни изследвания (M), култура, спорт и 
развлечения (R) и държавно управление (O). В сектор финансови и застрахователни 
дейности (K) има равенство между мъже и жени ръководители. Или общо в 9 от 21 
сектора делът на жените ръководители е по-голям или равен на делът на мъжете 
ръководители. 
 
Тази информация може да бъде обобщена в следната таблица: 
 

Таблица 2.6 Разпределение на секторите според съотношението жени/мъже сред 
наетите и сред ръководителите 

Наети Ръководители Общо 
Преобладават жените Преобладават мъжете 

Преобладават жените 8   4 12 
Преобладават мъжете 1   7   8 

Общо 9 11 20 
Забележка: в таблицата липсва екстериториални организации и служби (U), за който няма данни за 
ръководителите. 

 
Тоест 8 сектора са изцяло „женски” (жените преобладават и сред наетите и сред 
ръководителите), 7 сектора са изцяло „мъжки” (мъжете преобладават и сред наетите и 
сред ръководителите), в 4 сектора жените преобладават сред наетите, но 
ръководителите са преобладаващо мъже и в един сектор мъжете преобладават сред 
наетите, но ръководителите са преобладаващо жени. 
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Фигура 2.3. Разпределение на наетите по възраст и по сектори 
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Секторите с най-голям дял на заетите в млада възраст (до 35 години) са хотелиерство и 
ресторантьорство (I), създаване и разпространение на информация (J), финансови и 
застрахователни дейности (K) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G). 
 
Секторите с най-голям дял на заетите в по-старите възрасти (над 46 години) са 
образование (P), доставяне на води и канализационни услуги (E), административни и 
спомагателни дейности (N) и хуманно здравеопазване и социална работа (Q). 

 
Фигура 2.4. Разпределение на ръководителите по възраст и по сектори 
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Ръководителите се позиционират по-често в по-високите възрасти. Така например тук 
няма сектори, в които делът на ръководителите на възраст до 35 години да е по-висок 
от 50%. Масово в секторите делът на ръководителите на възраст над 41 години е доста 



 29  

висок – между 60% и 90%. Това е обяснимо, тъй като, първо, за заемането на ръководен 
пост е необходимо по-високо образование, а то отнема време, и второ, обикновено 
заемането на ръководен пост става след известно израстване в кариерата, което също 
изисква време. 

 
Фигура 2.5. Разпределение на наетите по образование и по сектори 
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Сред наетите почти по равно са представени лицата със средно и лицата с висше 
образование. Все пак има сектори с преобладаващ дял (над 50%) на наетите с висше 
образование (и трите степени – бакалавър, магистър и доктор). Това са: 
екстериториални организация и служби (U), финансови и застрахователни дейности 
(K), създаване и разпространяване на информация (J), професионални дейности и 
научни изследвания (M), образование (P), държавно управление (O), хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q) и производство и разпространение на 
електрическа и топлинна енергия (D). В сектор дейности на домакинствата като 
работодатели (T) делът на наетите с висше образование е точно 50%. Или общо в 9 от 
21 сектора делът на наетите с висше образование е по-голям или най-малко равен на 
50%. 
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Фигура 2.6. Разпределение на ръководителите по образование и по сектори 
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Видима е по-високата степен на образование на ръководителите. На практика няма 
сектор, в който делът на ръководителите с висше образование да е под 50%. Това може 
би е предопределено и от позицията, която заемат – твърде вероятно е да има 
образователен ценз за заемането на ръководна длъжност. Прави впечатление високият 
дял на ръководителите с докторска степен в сектор хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q). 

 
Фигура 2.7. Разпределение на наетите по етническа принадлежност и по сектори 
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Като цяло българите преобладават във всички сектори, но има четири със сравнително 
по-голям дял на наетите, които не се самоопределят като българи. Най-голям дял на 
наетите, които се самоопределят като турци има в секторите селско, горско и рибно 
стопанство (А) и хотелиерство и ресторантьорство (I). В сектор доставяне на води и 
канализационни услуги (Е) е най-висок делът на наетите, които се самоопределят като 
роми. В сектор строителство (F) делът на турци и други е почти еднакъв.  

 
Фигура 2.8. Разпределение на ръководителите по етническа принадлежност, по сектори 
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Правят впечатление по-високите дялове на ръководителите, които не се самоопределят 
като българи, спрямо дяловете на наетите, които не се самоопределят като българи. 
 

Фигура 2.9. Разпределение на наетите по семейно положение и по сектори 
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В общи линии тези разпределения преповтарят разпределенията по възраст – секторите 
с по-голям дял на млади (до 35 години) наети са и секторите с по-голям дял на 
неженените/неомъжените. 

 
Фигура 2.10. Разпределение на ръководителите по семейно положение и по сектори 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Неженен/неомъжена Женен/омъжена или живеещ/а с партньор Разделен/а Вдовец/вдовица  
 

Прави впечатление по-ниския дял на неженените/неомъжените сред ръководителите. 
 

Фигура 2.11. Разпределение на наетите по брой на лицата в домакинството и по сектори 
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Самостоятелно живеещите наети се движат в границите до 20%. 
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Фигура 2.12. Разпределение на ръководителите по брой на лицата в домакинството и по 
сектори 
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При ръководителите делът на самостоятелно живеещите е около 10% във всички 
сектори, с изключение на сектор производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия (D), където този дял е 17,9%. 

 
Фигура 2.13. Разпределение на наетите по брой на децата под 18 годишна възраст в 

домакинството и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Не, нямам деца под 18 г. Да, едно дете под 18 г. Да, две деца под 18 г. Да, три деца под 18 г. Да, повече от три деца под 18 г.  
 

Наетите лица, които нямат деца под 18 години са над 50% във всички сектори. 
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Фигура 2.14. Разпределение на ръководителите по брой на децата под 18 годишна 

възраст в домакинството и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Не, нямам деца под 18 г. Да, едно дете под 18 г. Да, две деца под 18 г. Да, три деца под 18 г. Да, повече от три деца под 18 г.  
 
Прави впечатление, че в отделни сектори делът на ръководителите без деца под 18 
години, пада под 50%. Това са секторите добивна промишленост (В) и доставяне на 
води и канализационни услуги (Е). 

 
Фигура 2.15. Разпределение на наетите по гражданство и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Гражданин на Република България Гражданин на друга страна, членка на Европейски съюз Гражданин на друга държава, извън Европейския съюз  
 

Разпределенията са идентични във всички сектори като почти всички наети са 
български граждани. 
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Фигура 2.16. Разпределение на ръководителите по гражданство и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Гражданин на Република България Гражданин на друга страна, членка на Европейски съюз Гражданин на друга държава, извън Европейския съюз  
 
В секторите добивна промишленост (В), операции с недвижими имоти (L) и 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия (D) е най-висок 
делът на ръководителите, които не са български граждани. 

 
Фигура 2.17. Разпределение на наетите по местожителство и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

София Голям град Малък град Село, селски район  
 

Доколкото можем да предполагаме, че местожителството на наетите съвпада с 
населеното място, където работят, то този въпрос е косвен индикатор за 
териториалното разпределение на различните сектори. 
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Секторите, които са разположени преимуществено в столицата са екстериториални 
организации и служби (U), финансови и застрахователни дейности (К) и създаване и 
разпространение на информация (J). 
 
Секторите, които са преимуществено извън София са селско, горско и рибно 
стопанство (А), добивна промишленост (В) и строителство (F). В същото време 
секторите селско, горско и рибно стопанство (А) и добивна промишленост (В) са с най-
висок дял на наетите с постоянно местожителство в селата. 

 
Фигура 2.18. Разпределение на ръководителите по местожителство и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

София Голям град Малък град Село, селски район  
 
От гледна точка на местожителството на ръководителите няма типично столични 
сектори. Прави впечатление, че делът на ръководителите с постоянно местожителство в 
София е почти еднакъв с дела на ръководителите с постоянно местожителство в големи 
градове за почти всички сектори. Отново прави впечатление сектор селско, горско и 
рибно стопанство (А), в който делът на ръководителите с постоянно местожителство в 
столицата е най-нисък, като в същото време делът на ръководителите с постоянно 
местожителство в села е най-висок. 
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Фигура 2.19. Разпределение на наетите по брутен месечен доход на домакинството и по 
сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

До 250 лв. 251-350 лв. 351-450 лв. 451-550 лв. 551-650 лв. 651-750лв. 751-850 лв. 851-950 лв.
951-1050 лв. 1051-1500 лв. Над 1500 лв.  

 
Правят впечатление секторите с високи (над 1050 лева) брутни месечни доходи на 
домакинствата на наетите. Това са: екстериториални организации и служби (U), 
дейности на домакинствата като работодатели (Т), финансови и застрахователни 
дейности (К), създаване и разпространение на информация (І) и производство и 
разпространение на електрическа и топлинна енергия (D). 

 
Фигура 2.20. Разпределение на ръководителите по брутен месечен доход на 

домакинството и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

До 250 лв. 251-350 лв. 351-450 лв. 451-550 лв. 551-650 лв. 651-750лв. 751-850 лв. 851-950 лв.
951-1050 лв. 1051-1500 лв. Над 1500 лв.  
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Имаме чувствително отместване на разпределенията на домакинствата на 
ръководителите в посока най-високите брутни месечни доходи. Над половината от 
домакинствата на ръководителите имат доход над 1050 лева. Само в шест от секторите 
делът на ръководителите, чиито домакинства имат доходи над 1050 лева е по-нисък от 
50%. 

 
Фигура 2.21. Разпределение на наетите по личен нетен месечен доход и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

До 250 лв. 251-350 лв. 351-450 лв. 451-550 лв. 551-650 лв. 651-750лв. 751-850 лв. 851-950 лв.
951-1050 лв. 1051-1500 лв. Над 1500 лв.  

 
За разлика от предходните разпределения, тези разпределения са отместени в посока на 
по-ниските доходи, но това е нормално, тъй като вече става въпрос за личен доход, а не 
за доход на домакинството. Секторите с най-високи лични доходи на наетите в тях са 
финансови и застрахователни дейности (К) и създаване и разпространение на 
информация (J). 

 
Фигура 2.22. Разпределение на ръководителите по личен нетен месечен доход и по 

сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

До 250 лв. 251-350 лв. 351-450 лв. 451-550 лв. 551-650 лв. 651-750лв. 751-850 лв. 851-950 лв.
951-1050 лв. 1051-1500 лв. Над 1500 лв.  
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В сравнение с фигура 2.20, фигура 2.22 показва изместване към по-ниските доходи. Пак 
ще кажем, че това е нормално, тъй като тук става въпрос за лични доходи, а в таблица 
2.20 ставаше дума за доходи на домакинства. В същото време, в сравнение с фигура 
2.21, фигура 2.22 показва изместване към по-високите доходи. Това също е нормално, 
защото е нормално ръководителите да получават по-високи лични доходи от наетите. 
 
Във връзка с доходите е важно и интересно да се изследва как наетите и 
ръководителите от различните сектори се самооценяват по скалата богат-беден и по 
скалата за социално положение. Също така може да се провери как наетите и 
ръководителите от различните сектори оценяват своите доходи сега, преди две години 
и след две години. 

 
Фигура 2.23. Разпределение на наетите по самоопределяне по скалата богат-беден и по 

сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Беден 2 3 4 Богат  
 
Най-голяма част от наетите се самоопределят с 3, което е средното положение между 
богат и беден. Все пак дяловете на наетите, които се самоопределят с 1 и 2 (т.е. на 
бедните) са по-големи от дяловете на наетите, които се самоопределят с 4 и 5 (т.е на 
богатите). Двата сектора с най-високи лични месечни доходи на наетите – финансови и 
застрахователни дейности (К) и създаване и разпространение на информация (J), 
логично са и секторите с най-нисък дял на самоопределилите се с 1 и 2. Към тях обаче 
трябва да се добави и сектор екстериториални организации и служби (U). Най-често се 
самоопределят с 1 и 2 наетите в сектори хуманно здравеопазване и социална работа (Q), 
доставяне на води и канализационни услуги (Е) и държавно управление (О). 
 
 
 
 
 
 
 



 40  

Фигура 2.24. Разпределение на ръководителите по самоопределяне по скалата богат-
беден и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Беден 2 3 4 Богат  
 
Отново най-голяма част от ръководителите се самоопределят с 3. Обаче при 
ръководителите делът на лицата, които се самоопределят с 4 и 5 е съизмерим с дела на 
лицата, които се самоопределят с 1 и 2, дори в някои сектори е по-висок. 

 
Фигура 2.25. Разпределение на наетите по самоопределяне по скалата за социално 

положение и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Най-ниско социално положение 2 3 4 Най-високо социално положение  
 
Най-голяма част от наетите отново се самоопределят с 3, което заема средно положение 
между най-ниското и най-високото социално положение. За разлика от скалата богат-
беден обаче, тук не във всички сектори делът на самоопределилите се с 4 и 5 е по-нисък 
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от дела на самоопределилите се с 1 и 2. Така например в секторите дейности на 
домакинствата като работодатели (Т), създаване и разпространение на информация (J), 
образование (Р) и финансови и застрахователни дейности (К) делът на 
самоопределилите се с 4 и 5 е по-висок от дела на самоопределилите се с 1 и 2. 

 
Фигура 2.26. Разпределение на ръководителите по самоопределяне по скалата за 

социално положение и по сектори 
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A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Най-ниско социално положение 2 3 4 Най-високо социално положение  
Най-голяма част от ръководителите се самоопределят с 3 – средната позиция между 
най-ниското и най-високото социално положение. Обаче делът на ръководителите, 
които се самоопределят с 4 и 5 е доста висок – при повечето сектори надхвърля 30%, 
като при сектор финансови и застрахователни дейности (К) дори надхвърля 50%, а в 
сектор производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия (D) е 
точно 50%. Само в секторите хотелиерство и ресторантьорство (I) и други дейности (S) 
делът на ръководителите, самоопределили се с 4 и 5 е относително по-нисък. 
 
Фигура 2.27. Разпределение на наетите по самооценка на доходите си преди две години 

и по сектори 
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Като цяло наетите оценяват своите доходи преди две години като средни и ниски. Само 
в отделни сектори делът на наетите, които оценяват своите доходи преди две години 
като високи е сравнително по-висок (над 10%). Това са секторите финансови и 
застрахователни дейности (К), създаване и разпространение на информация (J), 
производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия (D) и търговия, 
ремонт на автомобили и мотоциклети (G). 

 
Фигура 2.28. Разпределение на ръководителите по самооценка на доходите си преди две 

години и по сектори 
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Много високи Високи Средни Ниски Много ниски  
 
Ръководителите също оценяват своите доходи преди две години най-вече като средни и 
ниски. За разлика от наетите обаче, делът на ръководителите, които оценяват своите 
доходи като високи, е сравнително по-висок. Секторите с най-голям дял на 
ръководителите, които оценяват своите доходи преди две години като високи, са 
производство и разпространение на електрическа и топлинна енергия (D), финансови и 
застрахователни дейности (К), операции с недвижими имоти (L) и създаване и 
разпространение на информация (J). 
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Фигура 2.29. Разпределение на наетите по самооценка на доходите си сега и по сектори 
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Много високи Високи Средни Ниски Много ниски  
 
Отново най-голяма част от наетите определят своите доходи като средни и ниски. 
Въпреки това, делът на наетите, които определят своите доходи като високи, започва да 
се повишава. Секторите с най-голям дял на наетите, които определят своите доходи 
като високи и много високи, са строителство (F), хотелиерство и ресторантьорство (І), 
създаване и разпространение на информация (J), култура, спорт и развлечения (R), 
финансови и застрахователни дейности (К) и преработваща промишленост (С). 

 
Фигура 2.30. Разпределение на ръководителите по самооценка на доходите си сега и по 

сектори 
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Фигура 2.30 може да се сравни с фигура 2.28 и от това сравнение става ясно, че, 
въпреки че отново най-голямата част от ръководителите оценяват своите доходи като 
средни и ниски, вече се увеличава делът на ръководителите, които считат сегашните си 
доходи като високи и много високи. 
 
Ако фигура 2.30 се сравни с фигура 2.29 се вижда, че делът на ръководителите, които 
считат своите настоящи доходи като високи и много високи, е доста по-висок от дела 
на наетите, които считат настоящите си доходи за високи и много високи. Това най-
вероятно се обяснява с по-високите лични доходи на ръководителите. 

 
Фигура 2.31. Разпределение на наетите по самооценка на доходите си след две години и 

по сектори 
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Сравняването на фигури 2.27, 2.29 и 2.31 показва ясно изразен оптимизъм – делът на 
наетите, които оценяват своите доходи като високи и много високи, нараства в 
зависимост от времето, за което се отнася оценката. Най-нисък е този дял, когато 
оценката се отнася за времето преди две години. Когато оценката се отнася за 
настоящето, този дял нараства, а когато оценката се отнася за бъдещето след две 
години, този дял нараства още повече. Най-големи оптимисти са заетите в секторите 
финансови и застрахователни дейности (К), създаване и разпространение на 
информация (J), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и култура, спорт и 
развлечения (R). 
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Фигура 2.32. Разпределение на ръководителите по самооценка на доходите си след две 
години и по сектори 
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При ръководителите също може да се направи сравнение между фигури 2.28, 2.30 и 
2.32. И това сравнение също показва оптимизъм – когато оценката се отнася за 
миналото, тя е по-ниска, отколкото за настоящето, и когато оценката се отнася за 
бъдещето, тя е по-висока, отколкото за настоящето. Най-големи оптимисти са 
ръководителите в секторите финансови и застрахователни дейности (К) и производство 
и разпространение на електрическа и топлинна енергия (D). 
 
В същото време фигура 2.32 може да се сравни с фигура 2.31. В резултат на това 
сравнение се вижда, че ръководителите са по-големи оптимисти от наетите. Това може 
би се дължи на по-високата оценка на настоящите доходи, както и на по-високите 
лични месечни доходи на ръководителите. 

 
Фигура 2.33. Разпределение на наетите по общ трудов стаж и по сектори 
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Като цяло наетите имат доста висок общ трудов стаж. Най-дълъг общ трудов стаж (над 
20 години) имат наетите в сектори дейности на домакинствата като работодатели (Т), 
образование (Р) и доставяне на води и канализационни услуги (Е). 

 
Фигура 2.34. Разпределение на ръководителите по общ трудов стаж и по сектори 
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Като цяло ръководителите имат по-малък общ трудов стаж в сравнение с наетите. Това 
може би се обяснява с по-високото образование на ръководителите и съответно по-
дългото време, прекарано в образователната система.  

 
Фигура 2.35. Разпределение на наетите по стаж в конкретната фирма и по сектори 
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В сравнение с общия трудов стаж, стажът в конкретна фирма е сравнително по-къс. 
Това е индикатор, че не целият трудов стаж на наетите е минал във фирмата, в която 
работят в момента. Най-голямата част от наетите работят в конкретната фирма по-
малко от 5 години. 

 
Фигура 2.36. Разпределение на ръководителите по стаж в конкретната фирма и по 

сектори 

 
 
В сравнение с наетите, разпределенията на ръководителите са изместени в посока към 
по-дълъг стаж в конкретната фирма. Това може би е нормално, тъй като за заемането на 
ръководна длъжност е необходимо по-дълго време за израстване в кариерата. 
 
Също както и наетите, ръководителите не са прекарали целия си трудов стаж във 
фирмата, в която работят в момента – разпределенията от фигура 2.36 са изместени в 
посока към по-кратък трудов стаж спрямо разпределенията от фигура 2.34. 
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Фигура 2.37. Разпределение на наетите по статут и по сектори 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U Общо

Сектор

Собственик/съсобственик Самонает със служители Самонает без служители Нает Друго  
 
Като цяло по-голямата част от наетите се определят като наети, което се предопределя 
от целевата група респонденти. По-странно е положението в сектор операции с 
недвижими имоти (L), където има голям процент от наетите, които са се 
самоопределили като собственици и като самонаети. Най-вероятно тук става въпрос за 
малки агенции за недвижими имоти, в които собственикът работи наравно с наетите. 
Другите сектори, в които процента на наетите, самоопределили се като собственици и 
самонаети, е сравнително висок, са други дейности (S) и търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети (G). Обяснението е същото – малки фирми, в които 
собственикът работи наравно с наетите. 

 
Фигура 2.38. Разпределение на ръководителите по статут и по сектори 
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Ръководителите се разпределят в две големи групи – собственици и наети. Допускането 
е, че наетите ръководители всъщност са професионалните мениджъри. Секторите с най-
висок дял на ръководителите-собственици са строителство (F), търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети (G), транспорт, складиране и пощи (Н), хотелиерство и 
ресторантьорство (І), създаване и разпространение на информация (J), преработваща 
промишленост (С) и професионални дейности и научни изследвания (М). 
 
Секторите с най-висок дял на наети ръководители са държавно управление (О), 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия (D), 
административни и спомагателни дейности (N), образование (Р), култура, спорт и 
развлечения (R) и финансови и застрахователни дейности (К). 

 
Фигура 2.39. Разпределение на наетите по типа на трудовия договор и по сектори 
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Като цяло почти всички наети работят с трудов договор, най-често с безсрочен трудов 
договор. Секторът с най-висок дял на наетите, които работят без сключен договор е 
операции с недвижими имоти (L). 
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Фигура 2.40. Разпределение на ръководителите по тип трудовия договор и по сектори 
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Като цяло ръководителите доста по-често, в сравнение с наетите, работят без сключен 
договор. Най-често това се случва в секторите търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G), хотелиерство и ресторантьорство (І), транспорт, складиране и пощи 
(Н), професионални дейности и научни изследвания (М), селско, горско и рибно 
стопанство (А), преработваща промишленост (С) и строителство (F). С изключение на 
селско, горско и рино стопанство  (А), това са секторите с най-висок процент на 
ръководителите-собственици. Според нас, това е една от причините за работа без 
сключен договор – ръководителите са едновременно и собственици и ръководители без 
да имат сключен писмен договор със себе си или имат договори за управление, които 
не са припознали в дадените им възможности за отговор. 

 
Фигура 2.41. Разпределение на наети по форма на собственост на фирмата и по сектори 
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Разпределението на наетите по формата на собственост на фирмата е косвен индикатор 
за разпределението на фирмите по форма на собственост. Най-голям дял от наетите 
(над 90%) работят в частни фирми в сектори търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G), хотелиерство и ресторантьорство (І), преработваща промишленост 
(С), финансови и застрахователни дейности (К) и строителство (F). 
 
Най-голям дял от наетите (над 80%) работят в публични/обществени фирми и 
организации в секторите държавно управление (О), образование (Р) и хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q). 

 
Фигура 2.42. Разпределение на ръководителите по формата на собственост на фирмата и 

по сектори 
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В сравнение с наетите, ръководителите доста по-често са отговаряли, че работят в 
частни фирми. Единствените три сектора, в които преобладават ръководителите, които 
са отговорили, че работят в публични/обществени фирми и организации са държавно 
управление (О), административни и спомагателни дейности (N) и образование (Р). 
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IІІ. Методика 
Определянето на дадени сектори като по-рискови от останалите по отношение на 
елементите на условията на труд изисква използването на ясна, непротиворечива и не 
на последно място утвърдена в предишни изследвания аналитична рамка. Последното е 
важно не само, за да се гарантира верификация на резултатите, но и за да позволи 
сравнение на резултатите от настоящото изследване с това на предишни изследвания на 
подобна тематика. 

Макар и да не е в центъра на анализа, ранжирането на отделните сектори въз основа 
степента на риск на работните изследвания е направено от екипa на изследването 
„Профили на секторите спрямо условията на труд”1. В този труд е предложена 
аналитична рамка, която едновременно отговаря на условията да бъде максимално 
универсална, за да бъде в състояние да сравни сектори с коренно различен тип на 
работните условия, но и да използва относително прости и доказани статистически 
инструменти. Поради тези причини аналитичната рамка на интерпретация на 
резултатите в настоящото изследване в голяма степен ще се придържа към вече 
използвана такава. 

Постигането на крайната цел: ранжиране на отделните сектори по степента на риск в 
много голяма степен се определя от типа на събраните данни в изследването. Всеки 
един елемент от условията на труда е изграден от операционализирани индикатори 
(въпроси). Всеки от индикаторите на свой ред е натрупал данни от различен тип 
(скалови и номинални). Истинското предизвикателство е тъкмо в подреждането на 
данните от индикаторите на отделните елементи в кохерентна схема, чиито краен 
резултат да доведе до подредбата на секторите спрямо степента на техния риск. 

Първият проблем, който възниква, е как да се определя степента на риска по сектори в 
рамките на конкретен индикатор. Възможни са две решения на този проблем: 

- За всеки индикатор чрез експертна оценка да се определи границата на риска и 
всички сектори, които минават отвъд тази граница се определят като рискови; 

- За всеки индикатор секторите да се сравняват помежду си и тези, които 
статистически значимо се отклоняват от останалите се определят като рискови. 

Тъй като първото решение изисква събирането на доста допълнителна информация, за 
да се определи границата на риска, ние възприехме второто решение като ще 
съизмерваме секторите един спрямо друг по степен на риска в рамките описанието на 
самите елементи на условията на труд (В глава 13 представяме и методи, при които се 
използват и резултати от експертни оценки)  

Вторият проблем, който възниква, е след като сме избрали да съизмерваме секторите, 
как да го направим, когато индикаторите са скалови и когато са номинални. 

За съизмерване на секторите при скалови индикатори ще използваме следният 
алгоритъм: 

(1) Изчисляваме средната стойност на скаловия индикатор за всеки сектор 
поотделно; 

(2) Изчисляваме средната стойност и стандартното отклонение на скаловия 
индикатор за всички сектори заедно; 
                                                 
1 Houtman, Andries, Van der Berg, Dhondt: “Sectoral profiles of working conditions” European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2002 
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(3) Стандартизираме средните стойности по сектори, използвайки общата средна 
и общото стандартно отклонение, по формулата: 

SD
xxz i −= , 

където: 
z са стандартизираните стойности (т.нар. scoresz − ), 

ix  е средната в i-тия сектор, 
x  е общата средна, 
SD е общото стандартно отклонение. 

По този начин всеки един от секторите може да бъде оценен в зависимост от степента, 
в която се отклонява от средната, като това отклонение може да бъде както в 
положителна, така и в отрицателна посока. Тъй като голямата част от скаловите 
въпроси в изследването отбелязват най-висока степен на влияние с 1 и най-ниска 
степен на влияние с 6, то колкото по-надясно от средната стойност се намира сектора, 
толкова по-незначително е влиянието на съответния индикатор в дадения сектор и 
обратното – колкото по-наляво от средната стойност се намира сектора, толкова по-
значително е влиянието на съответния индикатор в този сектор. 

(4) Стандартизираните стойности по сектори са добър ориентир за степента на риск, но 
сами по себе си не са достатъчни, защото е възможно при малък брой лица в някой от 
секторите, отклонението, макар и голямо, да е статистически незначимо. Затова е 
необходимо да се приложи строга процедура за определяне на онези сектори, които се 
отличават статистически значимо от останалите. За целта се използва дисперсионен 
анализ (ANOVA)2. Същността на този метод е да се оцени до каква степен разликата 
между стандартизираните стойности е въпрос на случайност или резултат от значимо 
различие. Особеното при настоящото изследване е, че секторите не се сравняват един 
спрямо друг, а всеки сектор се сравнява със сборна променлива от останалите сектори – 
т.е. един сектор срещу всички останали. Крайният резултат по отделните индикатори 
(въпроси) показва само онези сектори, които съществено се различават от останалите. 
Границата на значимост е определена при 05.0≤p . Допълнително са отбелязани 
секторите с най-голяма степен на различие от останалите (ниво на значимост: 

001.0≤p ). На всички фигури секторите с най-голяма степен на различие (ниво на 
значимост: 001.0≤p ) са маркирани в черно, а секторите със значима, но по-малка 

степен на различие ( 001.005.0 ÷≡p ) са маркирани в сиво. 

(5) Само значимите стандартизирани стойности се подреждат в низходящ ред по 
степента на риска и на най-рисковия сектор се приписва ранг 21, на следващия – 20 и 
т.н. докато се изчерпат всички значими стандартизирани стойности. На останалите 
сектори се приписва ранг 0, което означава, че по конкретния индикатор тези сектори 
са безрискови. 

За съизмерване на секторите при номинални индикатори ще използваме следния 
алгоритъм: 

(1) Изчисляваме процента на отговора, който отразява риска, поотделно за всеки 
сектор; 

                                                 
2 Houtman, Andries, Van der Berg, Dhondt: “Sectoral profiles of working conditions” European Foundation for 
the Improvement of Living and Working Conditions, 2002 
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(2) Изчисляваме процента на отговора, който отразява риска, общо за всички 
сектори; 

(3) Отново сравняваме всеки сектор спрямо всички останали. За целта 
изчисляваме процента на всички останали сектори взети заедно по формулата3: 

100...100.
i

ii
ocm nn

npnpp
−
−

= , 

където: 
ocmp  е средният относителен дял във всички останали сектори; 

p е общият относителен дял; 

ip  е относителният дял в i-тия сектор; 
n е общият обем на цялата извадка; 

in е обемът на извадката от i-тия сектор. 
Статистическата значимост на разликата между конкретния сектор и всички останали 
се установява с помощта на t-критерий, чиято емпирична стойност се получава по 
формулата: 

i

ocmocm
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(4) Само значимите проценти се подреждат в низходящ ред по степента на риска 
и на най-рисковия сектор се приписва ранг 21, на следващия – 20 и т.н. докато се 
изчерпат всички значими проценти. На останалите сектори се приписва ранг 0, което 
означава, че по конкретния индикатор тези сектори са безрискови. 

В анкетната карта има и една особена група номинални индикатори. Това са т.нар. 
матрични въпроси (матрични индикатори). Особеното при тях е, че група въпроси имат 
една и съща скала на отговорите, която е номинална. За съизмерване на секторите при 
матрични индикатори ще използваме следният алгоритъм: 

(1) Конструираме композитен индикатор от множество номинални индикатори. 
Това означава на отговора, който отразява риска, да се припише стойност 1, на всички 
останали отговори да се припише стойност 0 и да се сумират всички единици в 
матрицата. По този начин всеки един респондент ще получи такава стойност, какъвто е 
броят на рисковите отговори. В резултат на сумирането композитният индикатор 
получава минимална стойност 0 и максимална стойност в зависимост от броя на 
включените въпроси в матрицата. 

(2) Изчисляваме средната стойност на композитния индикатор за всеки сектор 
поотделно; 

(3) Изчисляваме средната стойност и стандартното отклонение на композитния 
индикатор за всички сектори заедно; 

(4) Стандартизираме средните стойности по сектори, използвайки общата средна 
и общото стандартно отклонение, по формулата: 

                                                 
3 Тази формула е аналогична на сравнението, което правим с дисперсионния анализ. Там сравнявахме 
стандартизираната стойност в един сектор със средната стандартизирана стойност във всички останали 

сектори, която се получава по формулата: 
i

ii
ocm nn

nznzz
−
−

=
.. , където ocmz  е средната стандартизирана 

стойност във всички останали сектори, z е общата стандартизирана стойност, iz  е стандартизираната 
стойност на i-тия сектор, n е общият обем на цялата извадка, а in  е обемът на извадката от i-тия 
сектор. 
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SD
xxz i −= , 

където: 
z са стандартизираните стойности (т.нар. scoresz − ), 

ix  е средната в i-тия сектор, 
x  е общата средна, 
SD е общото стандартно отклонение. 

По този начин всеки един от секторите може да бъде оценен в зависимост от степента, 
в която се отклонява от средната, като това отклонение може да бъде и в положителна, 
и в отрицателна посока. Тъй по-голяма стойност на композитния индикатор означава 
повече рискови отговори, то колкото по-надясно от средната стойност се намира 
сектора, толкова по-значително е влиянието на композитния индикатор в дадения 
сектор и обратното – колкото по-наляво от средната стойност се намира сектора, 
толкова по-незначително е влиянието на композитния индикатор в този сектор. 

(5) Стандартизираните стойности по сектори са добър ориентир за степента на 
риск, но сами по себе си не са достатъчни, защото е възможно при малък брой лица в 
някой от секторите, отклонението, макар и голямо, да е статистически незначимо. 
Затова е необходимо да се приложи строга процедура за определяне на онези сектори, 
които се отличават статистически значимо от останалите. За целта отново се използва 
дисперсионен анализ (ANOVA). Отново секторите не се сравняват един спрямо друг, а 
всеки сектор се сравнява със сборна променлива от останалите сектори – т.е. един 
сектор срещу всички останали. Крайният резултат по отделните индикатори (въпроси) 
показва само онези сектори, които съществено се различават от останалите. Границата 
на значимост е определена при 05.0≤p . Допълнително са отбелязани секторите с най-
голяма степен на различие от останалите (ниво на значимост: 001.0≤p ). На всички 
фигурите секторите с най-голяма степен на различие (ниво на значимост: 001.0≤p ) са 
маркирани в черно, а секторите със значима, но по-малка степен на различие 
( 001.005.0 ÷≡p ) са маркирани в сиво. 

(6) Само значимите стандартизирани стойности се подреждат в низходящ ред по 
степента на риска и на най-рисковия сектор се приписва ранг 21, на следващия – 20 и 
т.н. докато се изчерпат всички значими стандартизирани стойности. На останалите 
сектори се приписва ранг 0, което означава, че по конкретния композитен индикатор 
тези сектори са безрискови. 

Третият проблем, който възниква, е след като сме ранжирали секторите по отделните 
индикатори, как да получим ранжиране на секторите общо за целия елемент. За целта 
изчисляваме средни рангове от всички индикатори, които изграждат елемента. 

Четвъртият, и последен, проблем, който възниква, е след като сме ранжирали секторите 
по средни рангове поотделно за всеки елемент, как да ги ранжираме общо по всички 
елементи. Алгоритъмът, който използваме за това е следният: 

(1) Получените средни рангове по елементи се нормират в границите от 0 до 100, 
като по този начин се получава индекс на риска по елементи. Нормирането става по 
формулата: 

100.
21

i
i

RI = , 

където: 
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iI  е индексът на риска в i-тия сектор; 

iR е рангът на i-тия сектор. 

(2) Получените индекси се осредняват и по този начин се получава среден 
индекс на риска, чрез който секторите се подреждат по степен на риск. По-високата 
стойност на индекса означава по-висок риск и обратно. 

* * * 

За прилагането на така описаната методика се използват данни събрани от различни 
инструменти. описани в глава ІІ, точка 2.1. като на края разполагаме с четири отделни 
масива от данни: 

(1) Данни, получени от стандартизирани интервюта с наети; 
(2) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с наети; 
(3) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с БЗР; 
(4) Данни, получени от пощенска и онлайн анкети с ръководители. 

Преди да започнем с анализа, най-напред сравнихме тези четири масива. За целта 
разпределенията на отговорите на всички въпроси бяха сравнени между четирите групи 
респонденти. Сравнението беше направено с помощта на коефициент на Крамер, който 
измерва степента на различие. 

В резултат от изчисленията се получи следното разпределение на коефициентите на 
Крамер: 

Таблица 3.1: Разпределение на коефициентите на Крамер 
Коефициент на Крамер Брой Процент Кумулативен процент 
До 0,1 111 56,3 56,3 
0,1 – 0,2 71 36,0 92,4 
0,2 – 0,3 11 5,6 98,0 
0,3 – 0,4 4 2,0 100,0 
0,4 – 1,0 0 0,0 100,0 
Общо 197 100,0  

В статистическата литература се посочва, че колкото стойността на коефициента на 
Крамер е по-близо до 0, толкова различието е по-малко, а колкото стойността на 
коефициента на Крамер е по-близо до 1, толкова различието е по-голямо. В част от 
източниците се дава условна скала за определяне на големината на различието. Според 
тази скала стойности от 0 до една трета показват слабо различие, стойности между една 
трета и две трети показват умерено различие, а стойности между две трети и 1 показват 
голямо различие. 

В нашия случай в 98% от случаите се наблюдава слабо различие, а в 2% от случаите 
различието е умерено, и то умерено в най-долната част на умерения интервал, на 
границата със слабото различие. Големи различия изобщо липсват. 

Затова в последващите части на анализа са коментирани данните от четирите масива 
само при тези въпроси, при които сме установили голямо различие между четирите 
групи респонденти. За всички останали въпроси са посочвани само разпределенията от 
стандартизираното интервю, защото разликата между тези разпределения и 
разпределенията на останалите три групи респонденти са малки. 
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ІV. Естество на работа  

4.1. Съдържание и тендеции на елемента 
Естеството на работата е комплексен елемент, които включва описание на обичайното 
място, където се извършва работата, степента на технологична зависимост на труда или 
използването на съвременни технологии, както информационни, така и 
инструментални, а също така и оценката на степента на подготвеност на наетите за 
изпълнението на задачите. Всичко това има значение както за удовлетвореността на 
наетите от работата, която вършат, така и въздейства върху тяхното здраве. 
Интелектуалните предизвикателства пред работата на наетите и готовността им да се 
усъвършенстват чрез различни видове обучение и научаване на нови неща са 
определящи за поддържане на високи нива на представяне на индивида в работа и на 
организацията като цяло. 

Качеството и условията на труд са в пряка зависимост от редица фактори, свързани с 
естеството на извършвания труд - използваните технологии (компютри и интернет), 
локализирането на извършвания труд (в къщи или в специално обособено работно 
помещение), влиянието на работната среда и външната среда (най-вече работата с 
клиенти, потребители, бенефициенти). 

Промените в използването на технологиите е един от определящите фактори, влияещ 
върху промените в процеса на работа и вследствие на това върху дългосрочните 
условия на труд. Според много анализатори, през последните две десетилетия, 
използването на технологии на работното място преминава през процес на радикални 
промени, от мащаба на първата и втора индустриални революции. Разбира се, най-
очебийният аспект на тази революция е използването на информационни и 
комуникационни технологии (ИКТ) в трудовия процес. 

В ЕС има голямо разнообразие при използването на технологии в различните държави, 
сектори, професии, пол и образование. Като цяло, има ясно изразена взаимовръзка 
между използването на ИКТ на работното място и по-добрите условия на труд и между 
използването на машини и по-лошите условия на труд.  Работата, която се влияе от 
използването на машини, е по-повтаряща се и по-монотонна, с по-малка автономност и 
физически и психически по-взискателна. Това оказва влияние върху рисковете за 
здравето на работниците. Работата с машинни технологии води до по-високи нива на 
мускулно-скелетни проблеми (болки в гърба) и значително по-голямо излагане на 
рискове на работното място. Използването на машини е също свързано и с по-високи 
нива на стрес. Изследванията показват, че работещите с ИКТ са значително по-
оптимистично настроени за кариерното си развитие, от тези, работещи с машини или 
тези, които не използват технологии на работното си място.  

Монотонната и повтаряща се работа изостря вредните последствия от 
интензификацията на труда. Бързото разпространение на мускуло-скелетните 
смущения показва вредата за здравето, причинена от съчетаването на следните 
фактори: 
• интензификация на работата; 
• степен на монотонност на работата и повтарящи се задачи; 
• лоша организация на труда, не ергономично работно оборудване; 
• стрес, свързан с работата. 

В Европа основното място на работа е територията на организацията. Интересно е 
обаче, че почти  30% никога или почти никога не работят на територията на 
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организацията. В къщи работят 3% от европейците. От тях 8% работят у дома си, 
използвайки персонален компютър. Това води до извода, че работата от вкъщи все още 
не е алтернатива на работата в организацията, но се използва от все повече хора, като 
алтернатива за обичайните им трудови ангажименти.  

Работата от разстояние е специфична форма на организация, която в България е развита 
слабо. Използвайки съвременните ИКТ от тази възможност се ползват предимно 
младите работещи и самонаетите (т.нар. свободни професии – анализатори, архитекти 
на свободна практика, преводачи, журналисти).  

Длъжност, която поставя познавателни и интелектуални изисквания, е по-вероятно да 
осигури възможности за работниците да развиват своите познавателни/ интелектуални 
умения. В тази връзка, нивото на учене, което се изисква от дадена длъжност и 
степента на интелектуално предизвикателство, са индикатори за степента, до която 
работниците могат да развиват своите умения в работата. Възможността да се 
възползват от наличните възможности за учене и развитие, увеличава и общата 
пригодност за заетост на работниците. Пригодността за заетост, която е ключова 
концепция в Лисабонската стратегия, зависи от непрекъснатото актуализиране на 
уменията на работниците, както с цел напредък в настоящата работа, така и с цел 
гъвкавост за намиране на друга работа, а оттам и по-голяма сигурност на заетостта.  

 

4.2 Място на извършване на работата 
Къде се осъществява предимно работата е въпрос с голямо значение за повечето хора. 
Стандартният осемчасов работен ден определя ежедневният ритъм на организмите на 
мнозинството от заетите. Значението на средата, в която преминава една трета от деня 
за здравето на хората в трудоспособна възраст е безспорно. 

В таблица 4.1. са посочени разпределенията на отговори на въпросите, с които бяха 
допитани респондентите относно мястото, на което те всъщност работят. Тези въпроси 
бяха зададени само на наетите лица, както чрез стандартизирано интервю, така и чрез 
анкета (пощенска и онлайн). На първия ред в таблицата са посочени разпределенията 
на отговорите от стандартизираното интервю, а на втория – от анкетата. 

Табл. 4.1. Място на извършване на работата 
Място на извършване на работата: 
в % 
 
Първи ред – интервю 
Втори ред – анкета 
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Работа в сградата на 
фирмата/организацията 

63,7 
54,7 

14,8 
19,9 

5,2 
5,8 

4,3 
4,2 

2,3 
4,0 

9,6 
10,4 

0,1 
1,0 

100,0 
100,0 

Работа от вкъщи чрез поддържане на 
връзка с офиса посредством 
компютър и интернет 

1,1 
1,0 

0,7 
1,2 

2,0 
1,1 

3,9 
3,5 

13,2 
14,9 

78,9 
77,0 

0,2 
1,3 

100,0 
100,0 

Работа в къщи (домът е нормалното 
работно място), без връзка с офиса 
посредством компютър/интернет 

0,7 
0,6 

0,6 
0,7 

0,8 
0,8 

2,1 
2,1 

7,4 
7,3 

88,0 
87,4 

0,4 
1,0 

100,0 
100,0 

Работа на място, различно от дома 
или офиса, напр. в офиса на клиенти, 
на път 

4,0 
2,0 

2,6 
1,9 

2,9 
2,6 

7,9 
7,1 

11,3 
12,8 

70,1 
72,3 

1,1 
1,3 

100,0 
100,0 
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Резултатите от настоящето проучване са напълно в унисон с общата тенденция в ЕС, 
като повече от ¾ от заетите споделят, че тяхната работа е в сградата на 
фирмата/организацията. Около един на всеки десет от наетите никога не работи в 
сградата на фирмата или организацията. Съществено ниски са стойностите, които 
определят делът на хората, които през цялото време работят в дома си – 3,1%, 
независимо дали поддържат връзка с офиса чрез интернет или не. 

Тези, които правят това чрез интернет са само 1,8%. За други 6,6% обичайното работно 
място е някъде другаде – нито у дома, нито в сградата на фирмата/организацията. 
Хората, чието трудово ежедневие протича на различни места – в сградата на фирмата, 
извън нея и у дома са 11.8%. 

В таблица 4.2. е показано разпределението по сектори в зависимост от това, къде 
лицето работи през цялото или почти през цялото време. Естествено различията между 
секторите по отношение на традиционното място, където се извършва работата са 
съществени. Спецификата на работа предопределя и мястото на което се извършва тя. 
Така съвсем в реда на очакванията в отрасли като финансови и застрахователни 
дейности (К), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (J), над 90% 
от хората извършват работата си в сградата на фирмата/организацията. В други сектори 
като доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E), по-малко от половината от наетите имат възможност да работят в 
сградата на фирмата/организацията. 

Таблица 4.2. Място където се извършва работата по сектори 
 
 

Място където се извършва работата по сектори в % 
 
 

П
ре

з ц
ял

от
о 

вр
ем

е 
в 

сг
ра

да
та

 
на

 
ф

иф
ир

м
ат

а/
ор

га
ни

за
ци

ят
а 

П
ре

з ц
ял

от
о 

вр
ем

е 
у 

до
м

а 

П
ре

з ц
ял

от
о 

вр
ем

е 
на

 д
ру

го
 

м
яс

то
 

Селско, горско и рибно стопанство (A) 45,3 1,9 11,3 
Добивна промишленост (B) 42,8 0,0 0,0 
Преработваща промишленост (C) 88,2 1,8 0,9 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и 
на газообразни горива (D) 

67,7 0,0 6,1 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E) 

34,3 5,4 16,6 

Строителство (F) 55,5 2,8 13,5 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 78,6 2,4 9,5 
Транспорт, складиране и пощи (H) 48,5 0,8 23,9 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 88,0 0,0 0,0 
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; 
далекосъобщения (J) 

91,8 6,5 1,6 

Финансови и застрахователни дейности (K) 91,8 0,0 1,6 
Операции с недвижими имоти (L) 81,3 0,0 0,0 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 82,4 5,5 4,0 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 53,3 6,6 18,9 
Държавно управление (O) 91,7 0,8 1,7 
Образование (P) 95,8 12,0 3,6 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 92,4 4,3 0,9 
Култура, спорт и развлечения (R) 89,6 3,3 0,0 
Други дейности (S) 76,0 0,0 16,6 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 100,0 0,0 0,0 
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Място където се извършва работата по сектори в % 
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дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 
Дейности на екстериториални организации и служби  (U) 100,0 0,0 0,0 
ОБЩО за страната 78,5 3,1 6,6 

Интерес представлява да се уточни какъв е делът на наетите в отделните сектори, които 
имат възможност да вършат работата си дистанционно, от дома, независимо дали 
поддържат връзка с офиса чрез интернет или не. Най-висок е делът на заетите в сектор 
образование (P), но според нас тук респондентите не са успели да направят точна 
преценка на времето, което отделят за работата си от дома и това, което прекарват в 
сградата на организациите. В седем от секторите работата от дома, или така наречената 
дистанционна работа с помощта на интернет, не е позната практика. 

В таблица 4.3. са посочени стойностите на ключови индикатори за условията на труд, 
като обща удовлетвореност от работата, продължителността на работната седмица в 
часове, удобството на работното време за семейните и други ангажименти на лицата и 
чувството на застрашеност за здравето и безопасността им по време на работа в 
зависимост от мястото, на което се извършва тя. Включени са отговорите само на тези 
от заетите, които през цялото време работят на съответното място. Вижда се, че като 
най-нисък е оценен рискът за здравето и безопасността от хората, които работят само в 
сградата на фирмата/организацията – 23,3% намират, че за тях има риск. Най-голям е 
делът на хората, които като цяло са удовлетворени от работата си сред тези, които 
работят у дома, а най-малък е делът на удовлетворените от работното си време сред 
работещите през цялото време на друго място. Съответно в рамките на очакваното 
стандартната 40-часова работна седмица е най-широко разпространена сред тези, които 
работят в сградата на фирмата/организацията. 

Таблица 4.3. Място на извършване на работата и усещане за риск за здравето и 
безопасността, удовлетвореност от работата и работното време 

Място на извършване на работата и усещане за 
риск за здравето и безопасността, 
удовлетвореност от работата и работното време в 
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През цялото време в сградата на 
фирмата/организацията 

86,8 42,3 23,2 24,9 80,0 

През цялото време у дома 91,3 62,5 52,0 34,8 58,3 
През цялото време на друго място 14,4 51,6 57,1 19,8 57,5 

 

4.3 Използване на технологии 
Съвременната икономика все повече поставя предизвикателства за навлизане на 
информационните технологии в ежедневната работа. В таблица 4.4. е показано 
разпределението на отговорите на респондентите относно използването от тях в 
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работата им на компютри, интернет и електорнна поща, както и делът на работещите с 
различни видове инструменти и машини. За около половината от наетите работата с 
компютри, интернет и електорнна поща вече е ежедневие. Само 16,6% от наети могат 
да бъдат причислени към така наречената група на „инстументалистите”. 

Таблица 4.4. Използване на технологии 

Разпределението на използването на информационните технологии по сектори показва 
широкото им навлизане в сектори като дейности на екстериториални организации и 
служби (U), създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), 
финансови и застрахователни дейности (K), професионални дейности и научни 
изследвания (M), култура, спорт и развлечения (R), образование (P) и търговия и 
ремонт на автомобили и мотоциклети (G). Естествено използването на ръчни 
инструменти и машини е характерно за секторите добивна промишленост (B), 
преработваща промишленост (C), производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и газообразни горива (D), строителство (F) и доставяне на води, 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E). 

Таблица 4.5. Използване на технологии по сектори 
 

Използване на технологии по сектори  в % 
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Селско, горско и рибно стопанство (A) 28,3 22,7 3,8 
Добивна промишленост (B) 34,4 29,6 35,7 
Преработваща промишленост (C) 28,0 19,8 25,8 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 

58,8 47,1 20,6 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 

34,2 21,6 11,5 

Строителство (F) 40,6 28,6 17,3 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 65,4 43,5 7,0 
Транспорт, складиране и пощи (H) 43,7 31,0 10,6 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 47,3 25,3 8,8 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 

96,7 93,4 0,0 

Финансови и застрахователни дейности (K) 93,3 82,2 4,8 
Операции с недвижими имоти (L) 41,2 41,2 0,0 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 78,4 72,4 0,0 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 42,9 36,3 6,6 
Държавно управление (O) 90,9 68,6 1,6 
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Работа с компютри: PCs, мрежа, 
електронно-изчислителни машини 

32,9 
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4,8 
 

36,7 
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100,0 

Използване на интернет/електронна 
поща за служебни цели 

25,0 
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45,6 
 

0,1 
 

100,0 

Изложени на вибрации от ръчни 
инструменти, машини и други  

4,1 4,3 3,3 4,9 10,4 72,6 0,4 100,0 
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Използване на технологии по сектори  в % 
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Образование (P) 56,9 57,2 1,2 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 45,2 39,4 1,6 
Култура, спорт и развлечения (R) 66,7 35,5 0,0 
Други дейности (S) 56,5 48,0 4,2 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

50,0 50,0 0,0 

Дейности на екстериториални организации и служби  (U) 100,0 100,0 0,0 
ОБЩО за страната 51,0 39,4 11,6 

 
Таблица 4.6. Използване на технологии по пол 

В таблица 4.6. е показано разпределението по пол на използването на технологиите. 
Сборът на процентите не дава 100, тъй като са обобщени отговорите на респондентите 
само по първите три степени от скалата – „през цялото време”, почти през цялото 
време” и „през половината от времето”. Видна е зависимостта от пола при използването 
на инструменти и машини, където делът на мъжете превишава този на жените с почти 
5%. Жените пък са повече ангажирани в работата с компютри, мрежи и електронно-
изчислителни машини в своята работа от мъжете. Поради тази причина и те са 
включени в по-голяма степен в използването на интернет и електронна поща в 
служебните задължения. 

От таблица 4.7. е видно, че съществува пряка връзка между степента на образование и 
използването на технологии в работата. Работата с компютри и използването на 
интернет и електронна поща за служебни цели е съществено определяща работата 
„през цялото време”, „през по-голямата част от времето” и „през повече от половината 
от времето” за наетите с по-високите степени на образование. 80% от хората със степен 
„доктор”, 77,4% от хората с висше (бакалавър и магистър) образование, и 43,8% от 
хората със степен „професионален бакалавър” се причисляват към групата на 
работещите с компютри. Сходни са и данните за използващите интернет и електронна 
поща за служебни цели. „Инструменталистите” са по-скоро наети със средно и основно 
образование. 

Табл. 4.7. Използване на технологии по образование в % 

Използване на технологии по пол в %  мъже жени 
Работа с компютри: PCs, мрежа, електронно-изчислителни машини 38,9 59,7 
Използване на Интернет/електронна поща за служебни цели 28,7 47,1 
Изложени на вибрации от ръчни инструменти, машини и други  15,1 9,5 

Използване на технологии по образование в %  
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Работа с компютри: PCs, мрежа, електронно-изчислителни машини 80,7 77,4 43,8 28,0 13,3 
Използване на интернет/електронна поща за служебни цели 80,6 70,5 33,0 13,6 6,4 
Изложени на вибрации от ръчни инструменти, машини и други  0,0 1,8 3,0 22,5 18,0 
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В таблица 4.8. е показана връзката между използването на технологии и три групи 
индикатори. Първата група показва оценката на респондентите за влиянието на 
технологиите върху тяхното здраве (стрес, болки в гърба, риск за здравето и 
безопасността и обща оценка за влияние върху здравето). Втората група е свързана с 
оценката на удобното работното време и стандартната 40-часова работна седмица. 
Последният индикатор дава връзка с общата удовлетвореност от работата на наетите. 

Таблица 4.8. Използване на технологии и усещане за риск за здравето и 
безопасността, удовлетвореност от работата и работното време 

Използване на технологии и усещане 
за риск за здравето и безопасността, 
удовлетвореност от работата и 
работното време в % 
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Работа с компютри: PCs, мрежа, 
електронно-изчислителни машини 

57,7 47,4 35,1 56,1 51,6 52,9 48,8 

Използване на Интернет/електронна 
поща за служебни цели 

47,5 36,9 25,9 44,5 40,3 47,6 37,1 

Изложени на вибрации от ръчни 
инструменти, машини и други  

4,8 17,5 22,3 6,7 10,6 14,9 22,0 

Влиянието на използването на технологии върху здравето на заетите лица е осъзнато 
различно в зависимост от различните технологии. 47,4% от хората, които работят с 
компютри (обобщено за отговорите „през цялото време”, „почти през цялото време” и 
„през половината от времето”) посочват, че работата им оказва влияние върху здравето 
им. 52,9% изпитват стрес, 48,8% страдат от болки в гърба, а 35,1% осъзнават риск за 
здравето и безопасността при работа. Сред групата на „инструменталистите” тези 
дялове са значително по-ниски. Предполагаме, че тези разлики се дължат на фактора 
образование, доколкото хората с по-високо образование осъзнават в по-голяма степен 
рисковете за своето здраве, причинявани от работата им, а те са, както се вижда в 
таблица 4.7., работещите с компютри.  

Каре 4.1. Стресът – новият фактор на риска 
Във фирми от сферите на търговията със стоки за бита и на общественото хранене често не се 
спазват изискванията за продължителност на работното време, графиците на работа, дори 
формирането на работната заплата. Това е практика както в български, така и във фирми с чуждо 
участие. Случаите са по-чести в предприятия с относително млад мениджърски състав. При проверки 
в тези фирми се установяват, че реалната продължителност на работния ден е 10 и повече часа. Това 
не отговаря на договорената и взета за основа при осигуряването продължителност - 4 или  8 ч . 
Като се има пред вид основно правостоящата работна поза,  материалната отговорност ,  
незаплащането на извънреден труд, зависимостта на  възнаграждението от оборота, отношенията с 
клиенти с различни изисквания, както и работата при  непълен щатен състав, не са редки  случаите на 
нервно-сензорно натоварване и конфликтни ситуации (стрес). Резултатът е голямо текучество на 
кадри, представяне на прекалено много болнични листове за временна неработоспособност за едно 
лице, жалби до  Инспекция по труда. 
 
Във фирми с транспортна дейност (в т.ч. куриерски услуги; транспорт на стоки и др.) се установява, 
че работата е организирана само в нощни смени, при спазване изискванията на Кодекса на труда за 
продължителност на почивките. Самият характер на дейността (шофиране) е свързан с повишено 
нервно-сензорно напрежение и е предпоставка за стрес, който в конкретния случай води до значителен 
брой лица със сърдечносъдова и ендокринна патология. 

Аналогични различия при отделните технологии се забелязват и относно 
удовлетвореността от работното време и общо от работата. Наетите, които използват 
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компютри са 10 пъти по-удовлетворени от своята работа, отколкото тези, които работят 
с инструменти и машини. Същата пропорция се запазва и в отговорите относно 
удобството на работното време. 

 

4.4. Развитие на уменията и обучение 
За добро представяне организициите и фирмите е важно да полагат усилия за развитие 
на уменията на заетите, за повишаване на тяхната квалификация и да правят поне 
веднъж годишно оценка на потребностите от обучение на персонала. В настоящето 
изследване са включени два разреза, свързани с познавателните предизвикателства на 
работното място и с развитието на уменията и обучението на заетите. 

Познавателни предизвикателства на работното място 

На наетите лица, както и на ръководителите на фирмите/организациите и лицата, 
отговорни за ЗБУТ, бяха зададени въпроси за самооценка на познавателните 
изисквания на работното място, които включват 5 компонента. 

Таблица 4.9. Познавателни изисквания на работата 
Познавателни изисквания на работата в % 
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Общо за страната 74,8 56,8 80,0 54,3 84,9 
Пол Мъже 76,7 54,2 79,3 46,7 82,1 

Жени 73,2 58,7 81,8 59,7 87,0 
Cramer’s V 0,046 0,045 0,062 0,129 0,092 

Възраст 16-30 81,9 52,3 78,9 57,5 85,7 
31-50 73,1 56,3 83,1 52,6 88,4 
51+ 73,9 61,5 76,7 56,0 75,9 
Cramer’s V 0,073 0,058 0,065 0,063 0,119 

О
бр

аз
ов

ан
ие

 

Без 0,0 0,0 0,0 0,0 100,0 
Начално 75,0 66,7 66,7 50,0 75,0 
Основно 82,0 41,7 48,3 45,0 71,2 
Средно 77,6 55,9 74,3 60,1 80,6 
Полувисше 78,6 55,0 78,3 52,7 77,5 
Висше 71,5 58,7 89,7 49,7 91,0 
Доктор 53,1 59,4 87,1 35,5 96,9 
Cramer’s V 0,089 0,051 0,189 0,112 0,142 

И
зп

ол
зв

ан
е 

на
 

те
хн

ол
ог

ии
 Компютри 72,8 51,5 87,8 59,0 91,5 

Cramer’s V 0,100 0,094 0,224 0,194 0,208 
Интернет 74,1 56,8 92,9 51,3 92,8 
Cramer’s V 0,069 0,124 0,201 0,110 0,171 
Инструменти и машини 83,7 77,2 79,3 77,2 89,2 
Cramer’s V 0,126 0,112 0,112 0,139 0,108 

С
ек

то
р 

Селско, горско и рибно стопанство (A) 59,3 46,3 55,6 48,1 67,9 
Добивна промишленост (B) 58,6 41,4 85,7 64,3 58,6 
Преработваща промишленост (C) 90,1 69,8 85,6 66,0 90,8 
Производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива (D) 

80,0 54,3 91,4 38,2 91,4 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване (E) 

69,4 58,3 72,2 51,4 72,2 

Строителство (F) 83,5 57,6 87,6 40,8 91,4 
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Познавателни изисквания на работата в % 
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Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 61,1 40,2 74,4 52,9 82,3 
Транспорт, складиране и пощи (H) 76,5 48,5 78,0 53,4 76,3 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 85,7 74,2 70,7 53,8 82,2 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения (J) 

78,3 66,7 90,0 35,0 91,4 

Финансови и застрахователни дейности (K) 77,0 56,7 95,0 50,8 94,9 
Операции с недвижими имоти (L) 64,7 56,3 70,6 70,6 64,7 
Професионални дейности и научни изследвания  M 70,8 64,9 89,2 37,8 92,0 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 65,2 37,5 68,1 53,9 72,7 
Държавно управление (O) 74,4 39,7 86,8 56,4 86,6 
Образование (P) 63,9 71,7 80,1 53,6 87,9 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 71,8 53,4 82,1 51,3 86,1 
Култура, спорт и развлечения (R) 48,3 53,3 70,0 65,6 61,3 
Други дейности (S) 50,0 60,9 79,2 54,8 83,3 
Дейности на домакинства като работодатели (T) 66,7 66,7 100,0 50,0 66,7 
Дейности на екстериториални организации и 
служби  (U) 

0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 

Cramer’s V 0,202 0,203 0,167 0,161 0,180 
Длъ
жно
ст 

Ръководители 62,7 50,4 73,7 33,7 76,5 
Лица по БЗР 63,2 48,2 73,6 34,5 75,0 

В таблица 4.9. е показано разпределението на отговорите на наетите лица от интервюто 
по пол, възраст, степен на образование, използване на технологии в работата и сектор, а 
в последните два реда са показани средните за страната стойности на отговорите на 
ръководителите и лицата по БЗР от пощенската и онлайн анкетата на същите въпроси. 
С цел улесняване на сравнението е показана и стойността на коефициента Cramer’s V. 
Коефициентът на Крамер, вариращ в стойности от 0 до 1, показва силата на връзката 
между променливите (например „възраст” и „спазване на стандарти за качество”) и 
може да бъде използван за ранжиране на връзката между познавателните изисквания на 
работното място и всяка от променливите в таблицата. Видно е, че стойности на 
коефициента на Крамер са ниски при проследяване на зависимосттите между 
познавателните изисквания на работното място и пола и възрастта на наетите лица. 
Образованието е фактор, който има по-голямо влияние върху оценката на 
познавателните изисквания на работното място, доколкото стойностите на коефициента 
на Крамер са малко по-високи, отколкото тези на пола и възрастта, с изключение на 
индикатора „оценка на качеството на собствената работа”. Независимо от това се 
очертава една комплескна картина по отношение на връзката между образование и 
познавателните изисквания на работото място. С нарастването на степента на 
образование нарастват и изискванията за оценка на качеството на собствената работа, 
изпълнение на комплексни задачи, както и потребността да се научават нови неща по 
верме на работа. Изплънението на монотонни задачи и задължението да се спазват 
стандарти за качество имат вариращи стойности за различните степени на образование. 

Най-високите стойности на коефициента на Крамер се забелязват при отчитане на 
връзката между използването на технологии и познавателните изисквания на работното 
място. Използването на компютри е свързано с изпълнение на комплексни задачи и 
научване на нови неща, а работата с машини и инструменти по-скоро изисква спазване 
на стандарти за качество и изпълнение на монотонни задачи. 
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Връзката между познавателните изисквания на работното място и сектора е също 
показателна. В отделните сектори на икономиката спецификата на работата задава 
различни предизвикателства към познанието и уменията на заетите. По отношение на 
спазването на стандарти за качество над средните стойности за страната са сектори 
преработваща промишленост (C), хотелиерство и ресторантьорство (I), строителство 
(F), енегргетика (D), информация и творчески продукти и далекосъобщения (J) и 
финанси и застраховане (K). Далеч под средната за страната е стойността на този 
показател за сектора култура, спорт и развлечения (R). В десет от секторите се 
наблюдават по-високи от средните стойности за изпълнението на комплексни задачи. 
Също толкова са и тези, при които научването на нови неща по време на работа 
представлява сериозно изпитание за наетите. Изпълнението на монотонни задачи е 
характерно преди всичко за работата в сектори операции с недвижими имоти (L), 
преработваща промишленост (C), култура, спорт и развлечения (R) и добивна 
промишленост (B). Самооценката на качеството на извършената работа според 
респондентите е по-скоро значимо за секторите хотелиерство и ресторантьорство (I), 
образование (P) и преработваща промишленост (C). 

Ръководителите и лицата po БЗР са по-критични при отговорите си на същите въпорси 
за познавателните предизвикателства на работното място. Те трябваше да оценят дали 
работата на наетите лица в тяхната фирма/организация изисква спазване на стандарти 
за качество, самооценка на качеството на свършената работа от страна на наетите, 
изпълнение на комплексни или монотонни задачи, както и научване на нови неща. 
Както се вижда от данните в таблица 4.9. по всички пет индикатора стойностите на 
отговорите на ръководителите и лицата по БЗР са по-ниски от стредната за страната, 
получена от отговорите на наетите лица от интервюто. Очевидно същестува 
разминаване на представите на наетите и ръководителите по отношение на 
познавателните изисквания на работните места във фирмите/организациите. 

 

Професионално развитие и обучение 

Проблемите на професионалното развитие и обучение бяха подложени на изследване 
както чрез самооценка на наетите за уменията им да се справят с работата си, така и за 
реалните обучения, които те са преминали през последните 12 месеца. Около две трети 
от наетите споделят, че техните задължения във фирмата/организацията отговарят на 
уменията, които те притежават. За около една четвърт от наетите е валидно, че те 
притежават умения за по-отговорни задачи. Само 6,9% изпитват потребност от 
допълнително обучение, за да могат да се справят със задълженията си на работното 
място. Данните от таблица 4.10. показват разпределението на самооценката на 
уменията на заетите по сектори. В осем сектора се наблюдават по-високи от средните 
за страната стойности на отговорите относно потребността от допълнително обучение 
като на първо място е сектор държавно управление (О), следван от други деаности (S), 
здравеопазване и социална работа (Q), професионални дейности и наука (M), 
енергетика (D), информация и тврочески продукти (J) и строителство (F). Заетите в 
хотелиерство и ресторантьорство (I), финанси и застраховане (K), култура, спорт и 
развлечения (R) и административни и спомагтелни дейности (N) в много малка степен 
считат, че имат потребност от допълнително обучение. 
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Таблица 4.10. Самооценка на уменията за справяне с работата по сектори в % 
Самооценка на уменията за справяне 
с работата по сектори в % 

Потребност от 
допълнително 
обучение 

Задълженията 
съответстват 
на уменията 

Умения за по-
отговорни 
задачи 

Общо 

Селско, горско и рибно стопанство (A) 7,5 73,6 18,9 100 
Добивна промишленост (B) 6,9 72,4 20,7 100 
Преработваща промишленост (C) 6,9 66,1 27,0 100 
Производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива (D) 

8,6 65,7 25,7 100 

Доставяне на води; канализационни 
услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E) 

5,7 62,9 31,4 100 

Строителство (F) 8,0 67,2 24,7 100 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети G 

5,3 73,6 21,1 100 

Транспорт, складиране и пощи (H) 4,7 71,3 24,0 100 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 2,2 67,4 30,3 100 
Създаване и разпространение на 
информация и творчески продукти; 
далекосъобщения (J) 

8,2 57,4 34,4 100 

Финансови и застрахователни дейности 
(K) 

3,3 61,7 35,0 100 

Операции с недвижими имоти (L) 5,9 70,6 23,5 100 
Професионални дейности и научни 
изследвания  M 

9,6 56,2 34,2 100 

Административни  и спомагателни 
дейности  (N) 

3,4 70,8 25,8 100 

Държавно управление (O) 13,3 60,8 25,8 100 
Образование (P) 6,6 65,3 28,1 100 
Хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q) 

12,1 70,7 26,7 100 

Култура, спорт и развлечения (R) 3,3 70,0 26,7 100 
Други дейности (S) 12,5 70,8 16,7 100 
Дейности на домакинства като 
работодатели (T) 

0,0 66,7 33,3 100 

Дейности на екстериториални 
организации и служби  (U) 

0,0 100,0 0,0 100 

Общо за страната 6,9 67,6 25,5 100 

В девет от секторите увереността, че задълженията съответстват на уменията на 
наетите е по-голяма от средната за страната, но разликата не е голяма. Като изключим 
заетите в дейности на екстериториални организации, всички останали относително 
еднакво оценяват съответствието между умения и задължения при работа. 
Едновременно с това в седем от секторите се наблюдава по-висок от средния за страна 
дял на наети, които декларират, че притежават умения за изпълнение на по-тоговорни 
задачи. Тази самооценка на заетите дава основание да смятаме, че според собствената 
им преценка всеки трети изпълнява дейности, за които е подготвен. 

 

Достъп до обучение 

Възможностите наетите да се обучават допълнително бяха проверени чрез въпроси 
както към самите наети, така и към работодателите и лицата по БЗР. Тъй като данните, 
получени от отговорите на трите групи се различават съществено, предлагаме анализ на 
информацията за всяка група поотделно. В таблица 4.11. е показано разпределението на 
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отговорите на наетите лица от интервюто за видовете обучение, които те са преминали 
през последните 12 месеца по сектори. 

Забелязва се, че общо за страната наетите лица поставят на първо място по 
разпространеност обучението от колеги по време на работа – 44,1%. Безспорно това е 
най-евтиният начин, а и споделянето на опита в рамките на колективите е стара 
традиция. Една трета от заетите декларират, че полагат усилия да се самообучават по 
време на работа. Около 10% от наетите са инвестирали свои средства в обучение. 
Прави впечатления слабата активност на работодателите по отношение на 
инвестициите им в повишаване на квалификацията на наетите чрез предоставяне на 
обучение, платено от работодателя. Само 28,2% от наетите са преминали такова 
обучение през последните 12 месеца. 

Състоянието по сектори показва твърде съществени различия. В девет от секторите по-
голяма част от заетите в сравнение със средните стойности за страната са преминали 
обучения, платени от работодателя – дейности на екстериториални организации (U) -
100%, финанси и застраховане (K) - 57,4%, добивна промишленост (B) - 53,6%, 
информация и творчески продукти (J) - 51,7%, държавно управление (O) - 42,9%, 
образование (P) - 42,8%, енергетика (D) - 44,1%, дейности на домакинства като 
работодатели (T) - 33,3%, хотелиерство и ресторантьорство (I) - 31,8%. 

Най-склонни да инвестират свои средства в усъвършенстването си и повишаването на 
своята квилификация са наетите в секторите дейности на домакинства като 
работодатели (T) - 33,3%, здравеопазване и социална работа (Q) - 22,8%, финанси и 
застраховане (K) - 18,6%, информация и творчески продукти (J) - 14,5%, 
професионални дейности и наука (M) - 13,7%, както и образование ()) - 10,3%, и 
хотелиерство и ресторантьорство (I) - 10,3%. 

Може да се отдели една група сектори, в които нито един от двата вида обучение, 
свързано с работата – платено от работодателя или за сметка на наетия, не надхвърля 
средните стойности за страната. Тук спадат селско, горско и рибно стопанство (A), 
доставяне на води и канализационни услуг и, управление на отпадъци и възстановяване 
(E), строителство (F), търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), транспорт, 
складиране и пощи (H), административни и спомагателни дейности (N). 

Взаимоучителната метода е най-широко разпространена в отраслите създаване на 
информация и творчески продукти, далекосъобщения (J) и финанси и застраховане (K) 
– над 60% от наетите споделят, че се учат в процеса на работа от колеги. Близки до тези 
стойности се регистрират за отраслите енергетика (D), търговия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети (G). 

Най-склонни да се самообучават са заетите в секторите финанси и застраховане (K), 
създаване на информация и творчески продукти, далекосъобщения (J), професионални 
дейности и наука (M)  и образование (P). 

Табл. 4.11. Обучение през последните 12 месеца по сектори 
Обучение през последните 
12 месеца по сектори в % 

Платено от 
работодателя 

Платено 
от наетите 

В процеса на 
работа от 
колеги 

Самообучение 
на работното 
място 

Друго 

Селско, горско и рибно 
стопанство (A) 

16,7 3,7 16,7 13,0 1,9 

Добивна промишленост (B) 53,6 0,0 51,7 42,9 17,9 
Преработваща промишленост 
(C) 

29,3 10,3 42,2 26,6 8,3 

Производство и 44,1 9,1 58,8 47,1 17,6 
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Обучение през последните 
12 месеца по сектори в % 

Платено от 
работодателя 

Платено 
от наетите 

В процеса на 
работа от 
колеги 

Самообучение 
на работното 
място 

Друго 

разпределение на 
електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни 
горива (D) 
Доставяне на води; 
канализационни услуги, 
управление на отпадъци и 
възстановяване (E) 

19,4 2,9 25,0 33,3 8,6 

Строителство (F) 25,3 9,2 35,6 41,5 10,2 
Търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети G 

16,4 6,3 51,9 21,7 4,8 

Транспорт, складиране и 
пощи (H) 

18,3 5,3 35,1 24,6 7,8 

Хотелиерство и 
ресторантьорство (I) 

31,8 10,3 45,5 30,7 10,3 

Създаване и разпространение 
на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения 
(J) 

51,7 14,5 63,8 65,0 21,3 

Финансови и застрахователни 
дейности (K) 

57,4 18,6 66,1 68,3 10,3 

Операции с недвижими 
имоти (L) 

17,6 6,3 29,4 18,8 0,0 

Професионални дейности и 
научни изследвания  M 

25,7 13,7 48,6 55,4 23,6 

Административни  и 
спомагателни дейности  (N) 

23,9 5,7 46,6 26,4 3,5 

Държавно управление (O) 42,9 5,1 49,6 47,9 11,6 
Образование (P) 42,8 10,3 40,2 50,0 11,5 
Хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) 

20,7 22,8 42,9 33,9 13,5 

Култура, спорт и развлечения 
(R) 

10,0 10,0 25,0 21,4 7,1 

Други дейности (S) 12,5 8,3 45,8 33,3 8,7 
Дейности на домакинства 
като работодатели (T) 

33,3 33,3 33,3 33,3 0,0 

Дейности на екстериториални 
организации и служби  (U) 

100,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо за страната 28,2 9,4 44,1 33,7 9,3 

 

Доста по-различна е картината за оценката на потребностите от обучение на наетите и 
предоставените от работодателите видове обучения по сектори (Таблица 4.12.) Първата 
особеност е свързана с различията в отговорите на ръководителите и лицата по БЗР във 
фирмите и организациите. Като цяло лицата по БЗР представят по-оптимистична 
картина на нещата в техните фирми/организации от ръководителите. Възможно е 
стойностите на техните отговори да са по-високи с оглед стремежа им да представят 
фирмата/организацията в по-добра светлина. 
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Табл. 4.12. Обучение по сектори 
Обучение по сектори в % Потребности 

от обучение 
Обучение 
за работа 

Езикови 
умения 

Компютърна 
грамотност 

Отпуск 
за 
обучение 

Селско, горско и 
рибно стопанство 
(А) 

Ръководители 34,0 44,9 4,3 3,5 76,5 
Лица по БЗР 42,3 47,7 4,2 4,2 71,5 

Добивна 
промишленост (B) 

Ръководители 36,4 60,0 10,0 20,0 72,7 
Лица по БЗР 40,0 60,0 16,7 16,7 75,0 

Преработваща 
промишленост (C) 

Ръководители 45,7 56,0 11,3 9,5 72,9 
Лица по БЗР 54,8 62,3 15,8 8,6 70,4 

Енергетика (D) Ръководители 48,1 67,9 24,0 13,0 75,9 
Лица по БЗР 54,5 61,5 18,2 9,1 83,3 

Води и отпадъци (E) Ръководители 34,2 50,0 14,3 11,4 67,5 
Лица по БЗР 41,2 52,9 0,0 5,9 44,4 

Строителство (F) Ръководители 48,5 57,0 7,2 5,0 79,7 
Лица по БЗР 60,9 68,6 6,4 5,1 66,1 

Търговия, ремонт на 
автомобили (G) 

Ръководители 36,9 47,9 7,0 9,3 70,4 
Лица по БЗР 43,2 53,4 8,9 8,0 71,3 

Транспорт, 
складиране, пощи 
(H) 

Ръководители 44,7 58,2 10,6 9,4 73,2 
Лица по БЗР 52,5 61,0 10,1 8,7 67,4 

Хотелиерство и 
ресторантьорство (I) 

Ръководители 34,9 43,7 7,6 9,3 69,4 
Лица по БЗР 35,6 41,6 10,0 5,0 62,9 

Информация и 
творчески продукти, 
далекосъобщения (J) 

Ръководители 49,1 60,8 13,1 13,9 75,9 
Лица по БЗР 48,3 66,7 14,4 8,2 67,2 

Финанси и 
застраховане (K) 

Ръководители 57,4 74,0 9,5 5,3 73,6 
Лица по БЗР 62,5 81,3 15,9 11,6 64,6 

Операции с 
недвижими имоти 
(L) 

Ръководители 30,1 37,5 7,2 10,6 78,6 
Лица по БЗР 30,3 36,1 2,2 9,6 73,5 

Професионални 
дейности и наука 
(M) 

Ръководители 50,1 63,6 15,6 14,8 77,6 
Лица по БЗР 55,8 68,2 16,5 14,1 80,4 

Административни и 
спомагателни 
дейности (N) 

Ръководители 74,1 86,4 21,6 39,5 88,5 
Лица по БЗР 70,6 81,0 21,9 33,6 83,1 

Държавно 
управление (O) 

Ръководители 64,1 74,4 24,4 25,3 88,3 
Лица по БЗР 57,1 73,2 21,6 25,0 78,6 

Образование (P) Ръководители 66,5 76,6 17,2 35,4 83,8 
Лица по БЗР 71,2 79,4 26,4 35,8 87,5 

Здравеопазване и 
социални дейности 
(Q) 

Ръководители 54,1 70,7 15,2 23,2 75,2 
Лица по БЗР 64,2 72,5 16,5 24,0 73,4 

Култура, спорт, 
развлечения (R) 

Ръководители 38,6 56,8 14,3 20,5 86,7 
Лица по БЗР 40,0 55,7 21,3 19,2 83,8 

Други дейности (S) Ръководители 47,8 60,8 8,6 16,4 77,2 
Лица по БЗР 42,1 53,2 8,3 14,2 82,7 

Дейности на 
домакинства като 
работодатели (T) 

Ръководители 0,0 100,0 0,0 0,0 100,0 
Лица по БЗР 0,0 100,0 0,0 0,0 100.0 

Екстериториални 
организации (U) 

Ръководители 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 
Лица по БЗР 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо за страната Ръководители 44,8 56,1 10,5 12,5 74,8 
Лица по БЗР 50,0 59,8 12,1 11,2 72,5 
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Втората особеност е съществената разлика, която се забелязва при сравнението на 
отговорите на наетите лица от една страна, и отговорите на ръководителите и лицата по 
БЗР от друга, относно осигурените обучения на наетите, които са платени от 
работодателя. Близо 60% от лицата по БЗР и 56,1% от ръководителите декларират, че 
през последните 12 месеца са осигурили обучение на наетите за своя сметка, срещу 
28,2% от наетите, които споделят, че са преминали обучение, платено от техния 
работодател. Вероятно разликата се дължи в многократно по-големия брой на наетите, 
спряма техните ръководители. Един ръководител е възможно да е организирал и 
предоставил обучение на част от наетите във фирмата/организацията. Намираме, че 
противоречие не съществува. 

От гледна точка на ръководителите и лицата по БЗР можем да откроим следните 
тенденции в проблематиката на обучението и достъпа до него: 

• В половината от фирмите/организациите през последните 12 месеца е правена 
оценка на потребностите от обучение; 

• Общо за страната обучението в езикови умения и компютърна грамотност 
представлява по-малък приоритет за работодателите, отколкото обучението, 
пряко свързано с изпълнение на работата; 

• Декларираното спазване на изискването да се предоставя отпуск за обучение на 
наетите е много високо – над 70%. 

Връзката между познавателните предизвикателства пред работата и обучението на 
наетите показва очертана зависимост между вида на задачите, които се изпълняват и 
потребността от обучение (Таблица 4.13). Хората, чиято работа е комплексна и изисква 
научването на нови неща самооценяват потребността от обучение два пъти по-високо 
от тези, които изпълняват монотонни задачи. Също така значима е и връзката между 
комплексността на задачите и потребността от научване на нови неща и обучението, 
което се осъществява от работодателите. Хората с комплексни задачи са почти три пъти 
по-често обучавани за сметка на работодателя в сравнение с тези с монотонни задачи. 
От данните също така е видно, че същата категория хора е и по-склонна да инвестира 
свои средства в допълнително обучение. 

Таблица 4.13 Познавателни предизвикателства, оценка на уменията и обучение 
Познавателни 
предизвикателства, 
оценка на уменията и 
обучение в % 

Самооценка на уменията Обучение 
платено от 
работодателя 

Обучение 
платено 
от 
наетите 

Потребност 
от обучение 

Уменията 
съответстват на 
задълженията 

Умения за 
по-
отговорни 
задачи 

Ва
ш

ат
а 

ра
бо

та
 в

кл
ю

чв
а 

ли
 ..

..?
 

Спазване на 
стандарти за 
качество 

Не 5,3 74,5 20,2 25,8 9,5 
Да 7,1 65,7 27,2 28,7 9,6 

Оценка на 
качеството 
от самите 
вас 

Не 6,6 72,9 20,6 24,0 10,7 
Да 6,5 63,3 30,2 31,0 8,3 

Комплексни 
задачи 

Не  3,3 70,7 26,0 14,0 4,7 
Да 7,7 67,0 25,3 32,0 10,4 

Научаване 
на нови 
неща  

Не  3,8 68,4 27,8 14,1 6,6 
Да 7,4 67,5 25,1 30,6 10,0 

Монотонни 
задачи  

Не  7,0 66,8 26,2 30,6 7,9 
Да 6,6 68,4 24,9 26,7 10,6 
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4.5 Обща оценка на риска за елемент „Естество на работа” 
по сектори 
Анализът на елемент „Естество на работа” показа, че според различните компоненти 
може да се очаква различна степен на риск за наетите и за представянето на 
фирмите/организациите в отделните сектори. При определянето на общата оценка за 
риска по този елемент за отделните сектори приемаме за водещи три индикатора: 

• място на извършване на работа (обобщени отговори за „през цялото време”, 
през по-голяма част от времето” и „през половината от времето”) като в този 
случай приемаме, че тези, които работят в сградата на фирмата/организацията са 
изложени на по-малки рискове, отколкото тези, които работят на друго място (в 
съответствие с декларираните от респодендите усещания за риск за тяхното 
здраве и безопасност); 

• използване на технологии в работата, като в този случай приемаме, че 
работата с компютри и мрежи е по-рискова за здравето на наетите, отколкото 
работата с инструменти и машини, отново на основата на отговорите на 
респондентите; 

• самооценката на потребност от обучение, като в този случай приемаме за 
рискова по-висока стойност на деклариралите такава потребност. 

На всеки сектор, чиято стойност е по-висока, съответно по-ниска (в зависимост от 
заложения риск за отделните индикатори) от общата за страната стойност (при отчетена 
статистическа грешка) се присъжда ранг. На най-рисковия сектор се присъжда ранг 21, 
на следващия – ранг 20 и т.н. Равните по стойности получават среден ранг. След това се 
извършва ранжиране на секторите по получената средна стойност на ранга от сумата на 
ранговете по всеки един от индикаторите. Резултатите са показани в таблица 4.14. 

Таблица 4.14. Оценка на риска по сектори по отношение на естеството на работа 
Оценка на риска по сектори – ранжиране Място на 

извършване 
на работата 

Работа с 
компютри  

Потребност 
от обучение  

Общ 
ранг 

Държавно управление (О) 0 19 21 13,33 
Информация и творчески продукти, 
далекосъобщения (J) 

0 21 0 7,00 

Води и отпадъци (E) 21 0 0 7,00 
Добивна промишленост (B) 20 0 0 6,67 
Здравеопазване и социална работа (Q) 0 0 20 6,67 
Финанси и застраховане (K) 0 20 0 6,67 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 19 0 0 6,33 
Професионални дейности и наука (M) 0 18 0 6,00 
Транспорт, складиране и пощи (H) 18 0 0 6,00 
Административни и спомагателни дейности (N) 17 0 0 5,67 
Култура, спорт, развлечения (R) 0 17 0 5,67 
Строителство (F) 16 0 0 5,33 
Търговия, ремонт на автомобили (G) 0 16 0 5,33 
Енергетика (D) 0 0 0 0,00 
Други дейности (S) 0 0 0 0,00 
Екстериториални организации (U) 0 0 0 0,00 
Образование (P) 0 0 0 0,00 
Операции с недвижими имоти (L) 0 0 0 0,00 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 0 0 0 0,00 
Преработваща промишленост (C) 0 0 0 0,00 
Дейности на домакинства като работодатели (T) 0 0 0 0,00 
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Установиха се 13 сектора със значими стойности на отклоненията от средната стойност 
за страната, на които е присъден ранг и, следователно, те влизат в групата на рисковите 
сектори. Няма сектор, за който да съществува значим риск и по трите компонента от 
елемента „Естество на работа”. Прави впечатление, че по компонента потребност от 
обучение значим риск се отчита за два сектора – държавно управление (О) и хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q).  За 6 от секторите рискът се детерминира от 
работата с компютри, а за други 6 сектора – от мястото на извършване на работата. 
Единствено в сектор държавно управление (O) се отчита значим ранг по два от 
компонентите – работа с компютри и потребност от обучение. За всички останали 
сектори, които в таблица 14.4. са оцветени, съществува значим риск по един от трите 
компонента. 

Както се вижда от подреждането на секторите, с най-висок риск по отношение на този 
елемент е сектор държавно управление (О) с ранг, почти два пъти по-висок от 
следващите го отрасли създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти (J) и доставяне на води и канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E), които са с равен ранг.  Независимо, че секторите добивна 
промишленост (B), хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и финанси и 
застраховане (K) са с еднакъв по стойност ранг, определящ риска за сектора, всъщност 
сектор добивна промишленост (B) е рисков относно мястото, на което се извършва 
работата, значим дял от заетите в сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 
изпитват потребност от обучение, а  рискът за сектор финанси и застраховане (K) идва 
от значимите дялове на заети, работещи с компютри.  
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V. Работна среда 

5.1. Съдържание и тендеции на елемента 
Елементът на условията на труд „работна среда” обхваща ергономичните фактори на 
работната среда като изпълнението на репетативни действия, прилагане на сила, 
скорост на работа, статично натоварване и др. Освен това в него са включват и 
факторите на работната среда: физически – шум, прах, вибрации, йонизиращи и 
нейонизиращ лъчения, химически  - работа и досег с химически продукти и вещества и 
биологични – контакт и работа с биологични продукти и контакт с паразити, плесени, 
микроорганизми и др., за които ще използваме термина „физически рискове”. 
Излагането на тютюнев дим от други хора на работното място, също е включено в 
анализа по две причини. Първо, това безспорно оказва вредно влияние върху здравето 
на хората и второ, излагането на тютюнев дим се превърна в сериозен обществен 
проблем, по отношение на който бяха въведени изменения в законодателството в 
последните години. 

Ергономичните фактори оказват влияние на психосоциалните аспекти на работата, 
удовлетвореността на работниците от трудовата среда и тяхното здраве и 
благополучие. Основна теза е, че по отношение на физическата среда, изискванията на 
работата и технологичните фактори, неправилният дизайн на работната среда и 
трудовите дейности може да има неблагоприятно влияние върху възприятията на 
работниците, психологичния стрес и здравословните проблеми.  
   
Индустриалната ергономия е наука за пригаждане на работната среда и трудовите 
дейности към способностите и потребностите на хората. Ергономията се занимава с 
физическата работна среда, дизайна на инструментите и технологиите, дизайна на 
работното място, изискванията на работата и физиологичната и биомеханична 
натовареност на тялото. Нейната цел е да увеличи степента на съответствие между 
работниците, средата, в която те работят, техните инструменти и изискванията на 
работата. Когато тази съвместимост не е добра, могат да възникнат здравословни 
проблеми. Балансът е използването на различни аспекти на дизайна на работното 
място, чрез които да се противодейства на стресовите фактори. Концепцията за баланс 
на работното място е важна при изследването на ергономичните съображения и 
здравето. Например, дискомфортът, дължащ се на лоши ергономични условия, може да 
направи лицето по-податливо на стрес и психологични разстройства, или да задълбочат 
соматичните ефекти от трудовия стрес.  
   
Както посочват Смит и Сейнфорт (1989 г.), има различни източници за стрес на 
работното място, които включват:  

1. изисквания на работата, като голяма трудова натовареност и бързо темпо на 
работа  

2. лошо съдържание на работата, което води до скука и липса на смисленост  
3. ограничен контрол върху работата или свобода за вземане на решения  
4. организационни политики и процедури, които отчуждават работната сила  
5. стил на контрол, който влия върху участието и социализацията  
6. замърсяване на околната среда 
7. технологични фактори  
8. ергономични фактори.  
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Смит (1987 г.) и Купър и Маршал (1976 г.) разглеждат характеристиките на работното 
място, които могат да предизвикат психологичен стрес. Те включва неправилно 
трудово натоварване, голямо напрежение в работата, враждебна среда, неяснота на 
задълженията, липса на предизвикателства, познавателно претоварване, лоши 
взаимоотношения с преките началници, липса на контрол върху задачите или 
правомощия за вземане на решение, лоши взаимоотношения с другите работници и 
липса на социална подкрепа от преките началници, колегите и семейството.  
   
Лошите ергономични характеристики на работата могат да причинят зрителни, 
мускулни и психологични проблеми, например зрителна умора, преумора и възпаление 
на очите, главоболие, умора, мускулна треска, нарастващи травматични разстройства, 
болки в гърба, психично напрежение, безпокойство и депресия. Понякога тези 
въздействия са временни и могат да изчезнат, когато работниците не са на работа или 
им се дава възможност да си починат през работно време, или при подобряване на 
трудовата среда. Когато излагането на лоши ергономични условия е хронично, тези 
въздействия могат да станат постоянни. Зрителните и мускулни проблеми, както и 
болките, могат да предизвикат безпокойство у работниците.  
   
Резултатът може да бъде психичен стрес или изостряне на влиянието на стрес от други 
неблагоприятни условия на труд, които причиняват стрес. Зрителните и мускулно-
скелетни проблеми, които водят до функционални увреждания и нетрудоспособност, 
може да доведат до безпокойство, депресия, гняв и меланхолия. Има взаимоотношение 
на синергия между проблемите, предизвикани от ергономичното несъответствие, при 
което се създава затворен кръг, при който зрителният или мускулен дискомфорт 
генерира по-голям психичен стрес, който води до по-голяма чувствителност при 
възприемане на болката в очите и мускулите, които водят до по-голям стрес и т.н.  
   
Съществуват пет елемента на системата на работа, които са съществени при 
проектирането на работата, и са свързани с причините и контрола върху стреса: (1) 
човека; (2) физическата работна среда; (3) задачите; (4) технологиите; и (5) 
организацията на работа. 
 
Физическа работна среда  
Физическата работна среда има сетивни изисквания, които влияят върху способността 
на работника да вижда, чува и докосва правилно и включва елементи като качество на 
въздуха, температура и влажност. Освен това, шумът е едно от най-значимите 
ергономични условия, които предизвикват стрес (Коен и Спакапан, 1983 г.). Когато 
физическите условия на труд са “зле пригодени” към потребностите и възможностите 
на работника, възникват обща умора, сетивна умора и раздразнение. Такива условия 
могат да доведат до психологичен стрес (Гранджеан, 1968 г.).  
   
Задачи  
Два от най-значимите ергономични фактори, свързани със задачите, са голямото 
натоварване и напрежение на работното място (Купър и Смит, 1985 г.). Прекалено 
многото или прекалено малко работа води до стрес, както и нежеланият извънреден 
труд. Когато работниците трябва да работят под напрежение, например за спазване на 
срокове или когато работното натоварване е свръхвисоко, стресът е също голям. Други 
съществени фактори, свързани със задачите, които се свързват със стреса, са работата, 
чието темпо се определя от машини, липсата на познавателно съдържание на трудовите 
задачи и слаб контрол върху задачите. От ергономична гледна точка, натоварването 
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трябва да се задава, използвайки научни методи за оценка на времето и движението 
(МОТ 1986 г.), а не да се определя от други критерии, като икономическата потребност 
за възстановяване на капиталовите инвестиции или от капацитета на технологиите.  
   
Технологични фактори и работно място  
Някои аспекти на технологиите са доказано неблагоприятни за работниците, 
включително несъвместими контролни табла и дисплеи, лоши характеристики на 
контролните табла, дисплеи с лоша сетивна чувствителност, затруднена работа поради 
лоши характеристики на технологиите, оборудване, което влошава работата на 
работниците и аварии на оборудване (Сандърс и МакКормик, 1993 г.; Смит et al. 
1992г.). Изследванията показват, че работниците в такива условия се оплакват от по-
голям физически и психологичен стрес (Смит и Сейнфорт, 1989 г.; Заутер, Дейноф и 
Смит, 1990 г.).  
 
Организационни фактори 
Три ергономични аспекта на организацията на трудовия процес са идентифицирани 
като условия, които могат да доведат до психологичен стрес на работниците. Това са 
работата на смени, работа, чието темпо се определя от машини или работа на конвейер, 
и нежелан извънреден труд (Смит 1987 г.). Има доказателства, че работата на смени 
нарушава биологичния ритъм и основните физиологични функции (Тепас и Монк, 1987 
г.; Монк и Тепас 1985 г.). Работата, чието темпо се определя от машини или работата на 
конвейер, която създава задачи с кратък цикъл на изпълнение, с малко познавателно 
съдържание и слаб контрол на работниците върху процеса, водят до стрес (Заутер, 
Хърел и Купър, 1989 г.). Нежеланият извънреден труд може да доведе до психическа 
умора и лоши психологични реакции, като гняв и поведенчески разстройства (Смит, 
1987 г.). Работата, чието темпо се определя от машини, нежеланият извънреден труд и 
възприеманата липса на контрол върху трудовите дейности, се свързват също и с 
масово  психогенно заболяване (Колиган, 1985 г.).  
 

5.2. Общо състояние на елемента „работна среда” на 
национално ниво  
При представеното по-долу интерпретиране и използване на резултатите от 
изследването трябва да се имат предвид някои особености по отношение на отчитането 
на физическите рискове. За повечето от тези показатели има въведени нормативни 
изисквания, които би трябвало да се спазват от съответните фирми, организации и 
предприятия. Тук не се отчитат обективни показатели за тези фактори. Всяко 
социологическо изследване може да отчете единствено и само мнението на 
респондентите по дадени въпроси. Така и при анализа на данните за физическите 
рискове, се правят изводи за мнението на респондентите за степента, в която те са 
изложени на съответния риск. Необходимо е да отбележим, че екипът на изследването 
проведе и обективни замервания на факторите на работната среда. Резултатите от тях, 
обаче не са представителни за състоянието на факторите на работната среда нито за 
отделните сектори нито за икономиката като цяло. Въпреки това сравнението на 
данните за субективното мнение на наетите и за обективните показатели за работната 
среда, води до интересни и полезни изводи. За това те също са представени по-долу в 
текста, а за повече информация виж допълнителен материал към тази глава V.1 
“Анализ от замервания на факторите на работната среда”. 
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Елементът „работна среда” бе изследван чрез три групи индикатори. Първата отчита 
физическите рискове, чието влияние пряко би могло да доведе до трудов травматизъм, 
риск за здравето, развитие на професионални заболявания: „вибрации от ръчни 
инструменти, машини и други”; „толкова силен шум, че Ви се налага да говорите на 
висок глас на хората”; „високи температури, заради, които се потите дори когато не 
работите”; „ниски температури, независимо на открито или закрито”; „дишане на 
пушек, дим (като при заваряване, отработени газове и т.н.)”; „прах (като прах от 
дървесина или руда)”; „дишане на изпарения като от разтворители или разредители”; 
„боравене или досег с кожата на химически продукти или вещества”; „облъчване с 
радиация като рентгенови лъчи, радиоактивно излъчване, искри от запотяване, лазерни 
лъчи”; „цигарен дим от други хора”; „боравене или пряк контакт с материали, които 
могат да причинят зарази, като отпадъци, телесни течности, лабораторни материали и 
др.”4.  

Втората група индикатори отчита ергономичните фактори: изпълнение на репетативни 
действия, скорост на работа и статично натоварване, работа с големи групи от хора, 
като причинител на стрес: „повдигане или придвижване на хора”; „носене/придвижване 
на тежки товари”; „стоене прав или вървене”; „повтарящи се движения с ръцете;” 
„работа директно с хора, които не се служители на фирмата, като напр. клиенти, 
пътници, ученици, пациенти и др”; „работа с голяма скорост”; „работа с кратки 
срокове”5.  

Третата група индикатори отчита доколко се използват лични предпазни средства и 
специално работно облекло: „носене на предпазни дрехи или екипировка”; 
„необходимост от лични предпазни средства” и „осигуряване на лични предпазни 
средства”, „необходимост от специално работно облекло” и „осигуряване на специално 
работно облекло”6. 

 

5.2.1. Физически рискове на национално ниво 
Физическите рискове, засягащи по-големи групи от наетите, са основно пет. Първо, 
през цялото време или почти през цялото време 9,7% от респондентите са изложени на 
силен шум (Фигура 5.1); второ 8,5 % са изложени „вибрации от ръчни инструменти, 
машини и други” (Фигура 5.2); 7,8% са изложени на високи температури (Фигура 5.3), 
6,3% са изложени на цигарен дим от други хора (Фигура 5.4); 5% са изложени на 
въздействието на дим от отработени газове и от дейности като заваряване, както и на 
прах от дървесина и руда (Фигура 5.5). Останалите рискове засягат много малки групи 
от хора и явно са специфични само за отделни професии.  

За повечето от изведените по-горе най-разпространени физически рискове: степен на 
излагане на силен шум, на високи температури, на пушек, дим и прах, 
изследователският екип проведе и обективни замервания. Резултатите от тях са 
използвани по-долу в тази глава и в допълнителния материал V.1 “Анализ от 
замервания на факторите на работната среда”. 

 

                                                 
4 Анализът на тези фактори е направен на основата на данните от стандартизираното интервю. 
5 Анализът на тези фактори е направен на основата на данните от стандартизираното интервю. 
6 Анализът на тези фактори е направен на основата на данните от стандартизираното интервю и от 
пощенска анкета за ръководители и лица по БЗР. 
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Фигура 5.1. Излагане на шум в процеса на работа 

 

Каре 5.1. Колко е шумно?! Предизвикателства пред оценката на риска. 
Оценката на риска е проблем най-вече в производствената сфера, особено в големи и средни фирми от 
рудодобива, металургията, химическите производства, машиностроенето, производството на 
строителни материали. Трудностите са едновременно в особеностите на производствените процеси 
и в субективната оценка на работещите. 
 
Нееднозначната оценка за въздействието на даден фактор и за неговата интензивност често водят 
до конфликти между работодател и работещи. Запитани за нивата на шум и наличието на прегряващ 
микроклимат, всички работещи в леярно производство заявяват, че те са много интензивни и 
въздействат непрекъснато, независимо от цикличността на процесите. По същия начин заети в 
химически лаборатории към металургични предприятия установяват и заявяват наличие на високи 
концентрации вредни за здравето вещества. За да докажат това свое твърдение, много често при 
извършване на лабораторен контрол, работещите симулират още по-неблагоприятни условия на труд 
от реалните. Има случаи, при които се завързва ламарина върху въртящ се вал, за да се създаде 
допълнителен шум, умишлено се разлива киселина и органични разтворители в заводска лаборатория. 
Това се прави, за да не се загубят така наричаните „компенсации“ за вредни условия на труд – 
допълнителен годишен отпуск, безплатна предпазна храна и др. под. Това е причината за честите 
несъответствия между субективната преценка на работещите за факторите на работната среда и 
данните от професионално извършената оценка на риска, съобразена с експозицията на съответния 
фактор и динамиката в параметрите му. 
 
Субективната оценка за риска не рядко е причина за конфликтни ситуации на браншово ниво, със 
синдикални организации или Комитети по условия на труд. В същото време натискът спрямо 
работодателите за осигуряване на по-добри условия на труд остава на втори план. 
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Фигура 5.2 Излагане на вибрации в процеса на работа 

 
Фигура 5.3 Излагане на високи температури в процеса на работа 
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Фигура 5.4 Излагане на цигарен дим по време на работа 

 
Фигура 5.5 Излаган на пушек, дими прах в процеса на работа 
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Нивото на образование влияе значително върху степента на излагане на физически 
рискове на работното място. С повишаването на нивото на образование рязко намалява 
дела на изложените на физически рискове за всички изследвани видове риск. Наетите с 
висше, полувисше образование и степен доктор много по-рядко са изложени на 
физически рискове, докато рязко се увеличава честотата на излагане на физически 
рискове за наетите със средно и по-ниско образование. Може да бъде отбелязано и едно 
изключение. Анализът на данните за променливата „излагане на облъчване с радиация 
като рентгенови лъчи, радиоактивно излъчване, искри от запояване, лазерни лъчи” 
сочи, че няма съществена разлика между наетите с различна степен на образование 
(Фигура 5.6). Това е статистически ефект от малкия брой на респондентите в извадката 
декларирали, че са изложени на подобен риск. 

Жените по-рядко декларират, че са изложени на физически рискове като цяло. За 
индикаторите „силен шум”, „боравене или досег с кожата на химически продукти и 
вещества” и „боравене или пряк контакт с материали, които могат да причинят зарази” 
не се отчитат разлика в степента на риск между мъжете и жените (Фигура 5.7). 

Могат да бъдат отбелязани различия в степента на риск за отделни възрастови групи. 
Младежите (наети до 30 години) декларират, че са изложени на физически рискове в 
много по-висока степен, отколкото останалите възрастови групи. Тук отново може да 
отбележим, че три вида риск правят изключение от общата тенденция. За рисковете 
„дишане на изпарения от разтворители или разредители”, „излагане на облъчване с 
радиация като рентгенови лъчи, радиоактивно излъчване, искри от запояване, лазерни 
лъчи” и „боравене или пряк контакт с материали, които могат да причинят зарази”, 
анализът на данните сочи, че няма съществена разлика в степента на влияние за 
различните възрастови групи (Фигура 5.8). 

 

Каре 5.2. Вредни ли е прекалената чистота на работната среда? 
В голямо фармацевтично предприятие, част от успешна компания с преобладаващо българско 
участие, работната среда е близка до стерилната. Заради изключителната конкуренция в бранша и 
регулациите върху производството на фармацевтични продукти, сградата на предприятието е 
ремонтирана и преоборудвана по начин, който да гарантира изключителната чистота на 
технологичния процес. Изискванията към облеклото и личната хигиена на работещите са много 
строги и не търпят никакви изключения. Заради необходимия контрол върху здравния статус на 
наетите, е осигурено медицинско обслужване и са предоставени основни здравни услуги. 
 
Ръководството на предприятието се е съобразило с изискванията в бранша, но не е предвидило, че 
работната среда е непоносима за работещите. Те припадат по време на работа, оплакват се от 
тревожност и раздразнителност. Постепенно започват да отсъстват. Появяват се мнения, че биха 
напуснали, ако имаше къде да работят и запазят доходите си. 
 
Вредните въздействия имат горна граница, но може би трябва да имат и долна, която да е 
съобразена с нормалната среда на съществуване и живот.  
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Фигура 5.6 Излагане на физически рискове според степента на образование 

 
Фигура 5.7 Излагане на физически рискове според пола 
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Фигура 5.8 Излагане на физически рискове според възраста 

 

5.2.2. Ергономичните фактори на работната среда на национално 
ниво 
Трудовата дейност на много малка част от наетите е свързана с повдигане или 
придвижване на хора. Едва 4.1% от респондентите декларират, че работата им включва 
предвижване/подвигане на хора през цялото време, почти през цялото време или поне 
около половината от времето (Фигура 5.9). Подобни са резултатите от анализа за 
индикатора „носене/предвижване на тежки товари. Само 8.7% от наетите са 
ангажирани с носене/повдигане на тежки товари през цялото време, почти през цялото 
време или поне около половината от времето (Фигура 5.10). Следващата група от 
ергономичните фактори на работната среда касае много по-големи групи от хора. 
Значима част от респондентите декларират, че трудовата им дейност включва стоене 
прав или вървене – 44% извършват подобна дейност през цялото време, почти през 
цялото време или през половината от работното си време (Фигура 5.11). Още високи са 
резултатите за дела от работното време, през което наетите извършват повтарящи се 
движения с ръцете – 62.2% извършват репетативни действия през цялото време, почти 
през цялото време или през половината от работното си време (Фигура 5.12). На един 
от основните стресови фактори – работа с много хора, са подложени значима част от 
наетите. Работата на 36.1% от наетите е свързана с директен контакт с клиенти, 
пътници, ученици и други хора, които не са служители на фирмата през половината или 
по-голяма част от работния ден (Фигура 5.13). Огромен е делът на наетите, които 
изпълняват повтарящи се операции през половината или по-голяма част от работното 
време – 80.2%  (Фигура 5.14). 31.0% от наетите носят предпазни дрехи или екипировка 
през цялото време, почти през цялото време или през половината от работното си време 
(Фигура 5.15). Ако трябва да обобщим – ергономичните фактори на работната среда се 
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разделят на две групи. В първата група са факторите носене/предвижване на хора и 
тежки товари, които касаят малък дял от наетите. Във втората група са факторите често 
стоене прав и вървене, извършване на повтарящи се движения с ръцете, работа с много 
хора, извършването на повтарящи операции, които касаят много-големи групи. 

Фигура 5.9 Разпространение на повдигане/предвижване на хора в работата 

 
Фигура 5.10 Разпространение на носене/придвижване на тежки товари в работата 
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Фигура 5.11 Разпространение на стоенето прав или вървенето в работата 

 
Фигура 5.12 Разпространение на повтарящи се действия с ръце в работата 
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Фигура 5.13 Разпространение на директната работа с хора, които не са служители на 
фирмата по време на работа 

 
Фигура 5.14 Разпространение на повтарящите се операции по време на работа 
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Фигура 5.15 Разпространение на носенето на предпазни дрехи или екипировка 

 
Значими различия между образователните групи по отношение на влиянието на 
ергономичните фактори на работната среда се отчита за индикаторите стоене прав или 
вървене, честота на повтарящите се движения с ръцете, носене на предпазни дрехи и 
екипировка и работа с клиенти, пътници ученици и др.  Повишаването на нивото на 
образование влияе положително върху първите три индикатора - колкото е по-високо 
нивото на образование, толкова по-рядко респондентите декларират, че през голяма 
част от работното си време стоят прави или вървят, извършват повтарящи се движения 
с ръцете и работата им е свързана с носене на предпазна екипировка. От друга страна, с 
повишаването на нивото на образованието се увеличава и делът на наетите, чиято 
работа е свързана с работа с много хора, които не са служители на фирмата, в която 
работят (Фигура 5.16). Не се отчитат значими различия между половете в степента на 
влияние на ергономичните фактори на работната среда (Фигура 5.17). Младежите до 25 
години по-често носят предпазна екипировка, спрямо останалите възрастови групи. 
Наетите във възрастовата група между 21-25 години най-често работят с клиенти, 
пътници, ученици в сравнение с останалите възрастови групи. Работата на наетите до 
30 години най-често включва стоене прав или вървене. За останалите индикатори не се 
отчитат значими различия между възрастовите групи (Фигура 5.18). 
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Фигура 5.16 Въздействие на ергономични фактори според степента на образование 

 
Фигура 5.17 Въздействие на ергономични фактори според пола 
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Фигура 5.18 Въздействие на ергономични фактори според възрастта 

 

5.3 Характеристика на елемента „работна среда” по сектори  

5.3.1 Физическите рискове по сектори 
Анализът на данните показва ясна диференциация на влиянието на отделните фактори 
на работната среда по сектори. В най-голяма степен на вибрации от ръчни инструменти 
са изложени наетите в добивна промишленост (B), преработваща промишленост (C), 
строителство (F) (при значимост на различието по-малка или равна на 0.001) и сектора 
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни 
горива (D) (при значимост на различието между 0.05 и 0.001) (Фигура 5.19).   

Наетите в четири сектора декларират, че са изложени на силен шум: секторите добивна 
промишленост (B), преработваща промишленост (C) и строителство (F) и сектора 
образование (O) с много висока степен на значимо различие (Фигура 5.20). В този 
случай явно става въпрос за различен произход на „силния шум”. В първите три 
сектора това е преди всичко шум от машини, докато в случая със сектор образование 
(O) е резултат от спецификата на работата на наетите, а именно – работа с големи групи 
от хора. 

Данните от обективни замервания степента на излагане на силен шум извеждат като 
най-рискови секторите добивната промишленост (B), преработващата промишленост 
(C),  и производството и разпределението на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива (D) (виж V.1 “Анализ от замервания на факторите на работната 
среда”). В този случай имаме значимо припокриване между резултатите от 
социологическото проучване и тези от обективното измерване на факторите на 
работната среда. Прави впечатление обаче, че не е отчетено повишено ниво на шум за 
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сектор образование (О) при обективните замервания. Това различие се дължи на факта, 
че резултатите от обективните замервания се отчитат спрямо нормативните регулации 
за нивото на шум. Те са конструирани така, че като вредни са определени нивата на 
шум, които в почти всички случаи се достигат при наличието на машинен шум. В този 
случай имаме явно разминаване между нормативните регулации и възприятията на 
наетите в сектор образование за степента, в която са повлияни от въздействието на 
силен шум.   

Излагането на високи температури почти през цялото работно време е най-голямо за 
секторите добивна промишленост (B), производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива (D), хотелиерство и ресторантьорство (I), 
строителство (F) и преработваща промишленост (C). Наличието на значимо отклонение 
за тези сектори е свързано с основните характеристики на трудовата дейност и е изцяло 
очакван резултат (Фигура 5.21).  

Проведените обективни замервания на степента на излагане на наетите на завишени 
температури потвърждават данните от социологическото проучване. Освен това, при 
провеждането им е установено, че често в секторите хотелиерство и ресторантьорство 
(I) и образование (O) се отчита излагане на наетите на завишени температури през 
летния период. Това се дължи на наличието на голям брой работещи в едно помещение 
при липсваща или  неефективно работеща вентилационна система (виж V.1 “Анализ от 
замервания на факторите на работната среда”). 

Анализът на данните за противоположния индикатор: „излагане на ниски температури”  
показа, наличието на сектори от икономиката, при които наетите са изложени както на 
твърде ниски, така и на високи твърде високи температури. Това са добивна 
промишленост (B), производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия 
и на газообразни горива (D) и строителство (F). Освен това за секторите доставяне на 
води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E) и 
транспорт, складиране и пощи (H) също отчитаме значима степен на излагане на 
наетите на ниски температури (Фигура 5.22). 

Наетите в четири сектора са изложени в по-голямата част от работното време на 
въздействието на пушек, дим като при заваряване и прах: добивна промишленост (B), 
преработваща промишленост (C), строителство (F) и производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни вещества (D) (Фигура 5.23). 

Анализът на данните за степента на излагане на наетите на въздействието на пушек дим 
и прах абсолютно потвърждава данните от проведеното социологическо проучване 
(виж V.1 “Анализ от замервания на факторите на работната среда”).  

Изложените до тук индикатори са свързани преди всичко с дейността на традиционните 
индустриални производства. Това обяснява натрупването на високи показатели на 
значимо въздействие на тези фактори в секторите добивна промишленост (B), 
преработваща промишленост (C), производство и разпределение на електрическа и 
топлинна енергия и на газообразни горива (D) и строителство (F). 
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Фигура 5.19 Вибрации от ръчни инструменти, машини и други по сектори 

 
Фигура 5.20 Излагане на силен шум по време на работа по сектори 
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Фигура 5.21 Излагане на висока температура по време на работа по сектори 

 
Фигура 5.22 Излагане на риск от ниска температура по време на работа по сектори 
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Фигура 5.23 Излагане на риск от пушек, дим и прах по времена работа по сектори 

 
Общото за следващите четири индикатора, отразяващи физически рискове, е че тяхното 
влияние е много силно за малък на брой сектори и почти изцяло отсъства при 
останалите. Само за два сектора може да се отчете, че наетите са изложени на 
влиянието на изпарения от разтворители и разредители: хуманно здравеопазване (Q) и 
строителство (F), но с много висока степен на значимост ≤ 0.001. Този риск отсъства 
във всички останали сектори (Фигура 5.24). 

Излагането на въздействието на химически продукти или вещества е риск силно 
специфичен за някои сектори. Анализът, показва, че при сектор хуманно 
здравеопазване (Q) влиянието на този фактор е несравнимо по високо от това във 
всички останали сектори (единствения сектор със статистическа значимост  ≤ 0.001). 
Останалите сектори, за които се отчита влияние на този фактор са: строителство (F), 
преработваща промишленост (C) и хотелиерство и ресторантьорство (I) (Фигура 5.25). 

Резултатите от обективните замервания относно излагане на наетите на химически 
агенти, в голяма степен се припокриват с тези от социологическото проучване (виж V.1 
„Анализ от замервания на факторите на работната среда”).  Необходимо е да се добави, 
че за по-специфичния показател „наличие на химически агенти във въздуха” най-висок 
риск е отчетен за сектора преработваща промишленост (C).   

Наличието на облъчване с радиация, радиоактивно излъчване, лазерни лъчи, както при 
предишния индикатор, е характерно само за няколко сектора. Това са производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия (D), хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q), строителство (F) и добивна промишленост (B). При първите три 
сектора статистическата значимост на отклонението е ≤ 0.001, в добивната 
промишленост (B) - между 0.05 и 0.001. В тези сектори имаме много значимо влияние 
на тези фактори, докато в другите то почти изцяло отсъства (Фигура 5.26). 
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Значими натрупвания за индикатора „излагане на въздействието на материали, които 
могат да причинят зарази” имаме отново само в два сектора хуманно здравеопазване 
(Q) и доставяне на води и канализационни услуги (E) (Фигура 5.27).  

Фигура 5.24 Излагане на риск от изпарения от разтворители или разредители по 
сектори 

 
Фигура 5.25 Излагане на риск от боравене/досег с кожата на химически продукти и 

вещества по сектори 
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Фигура 5.26  Излагане на риск от облъчване на радиация от рентгенови лъчи, 
радиоактивно излъчване, искри от запояване и лазерни лъчи по сектори 

 
Фигура 5.27 Излагане на риск от боравене/пряк контакт с материали, които могат да 

причинят зарази като отпадъци, телесни течности, лабораторни материали по сектори 
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Различията между секторите по отношение на степента на излагане на цигарен дим от 
други хора отново са значими и могат да се обособят две групи сектори. Първата група 
формират секторите хотелиерство и ресторантьорство (I) и култура, спорт, развлечения 
(R), където наетите са изложени в най-висока степен на този риск. Втората група са 
строителство (F) търговия, ремонт на автомобили (G) и производство и разпределение 
на електрическа и топлинна енергия (D). При тези сектори степента на отклонение 
също е значима, но е доста по-ниска от тази на секторите в първата група (Фигура 5.28).  

Фигура 5.28 Излагане на цигарен дим по сектори 

 

5.3.2 Ергономични фактори на работната среда по сектори 
Рисковете, произхождащи от въздействието на ергономичните фактори на работната 
среда са разпространени в сектори от различни дялове на икономиката. Наетите в 
сектор хуманното здравеопазване (Q) декларират, че през по-голямата част от времето 
работата им е свързана с повдигане и предвижване на хора. Другият сектор, при който 
имаме значимо влияние на този индикатор е транспорт, складиране и пощи (H). В 
останалите икономически сектори няма значимо влияние на този фактор (Фигура 5.29).  

В най-висока степен работата на наетите в секторите добивна промишленост (B), 
транспорт, складиране и пощи (H), строителство (F) и хотелиерство и ресторантьорство 
(I) е свързана с носене/предвижване на тежки товари. Този риск е значително по-
разпространен в сравнения с предходния индикатор (Фигура 5.30). 

Разпространението на риска от стоенето прав или вървенето почти през цялото време 
между икономическите сектори е далеч по-широко в сравнение с предходните 
индикатори за ергономичните фактори. Работата в четири сектора  хотелиерство и 
ресторантьорство (I), образование (O), строителство  (F) и преработваща промишленост 
(C) в най-голяма степен включва стоене прав или вървене (Фигура 5.31). 
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Само за наетите в секторите преработваща промишленост (C) и хотелиерство и 
ресторантьорство (I) може да се отчете значима стойност на влияние на фактора 
„повтарящи се движения с ръцете почти през цялото време”. При останалите сектори 
влияние на този фактор, на практика отсъства (Фигура 5.32). 

 

Фигура 5.29 Повдигане/придвижване на хора в процеса на работа по сектори 
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Фигура 5.30 Носене/предвижване на товари по сектори 

 
Фигура 5.31 Стоене прав или вървене по време на работа по сектори 
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Фигура 5.32 Поватарящи се действия с ръце по време на работа по сектори 

 
Наетите в голяма група от сектори са изложени на фактора – работа с клиенти, 
ученици, пътници и др. Анализирайки тези резултати не трябва да се забравя, че 
работата с много хора е силно стресов фактор. Наетите в секторите хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q) и образование (P) работят с пациенти и ученици 
през цялото време. Останалите сектори, при които се регистрира силно влияние на този 
индикатор са: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), хотелиерство и 
ресторантьорство (I), държавно управление (O), създаване и разпространение на 
информационни и творчески продукти, далекосъобщения (J) (Фигура 5.33).  
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Фигура 5.33 Директна работа с хора, външни за фирмата/организацията по сектори 

 
Анализът на индикаторите „повтарящи се операции за по-малко от една минута” и 
„повтарящи се операции за по-малко от десет минути” е направен чрез създаването на 
композитен индикатор „повтарящи се операции”. Секторите преработваща 
промишленост (C) и финансови и застрахователни дейности (K) са единствените, за 
които имаме статистически значимо отклонение в положителна посока. Работата на 
наетите в тези сектори е зависима, в голяма степен от повтарящи се операции (Фигура 
5.34). Това ни дава възможност да определим тези сектори като рискови по отношение 
на този индикатор.  
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Фигура 5.34 Повтарящи се операции по сектори 

 
Работещите в секторите добивна промишленост (B), хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q), производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D), строителство (F), преработваща промишленост 
(C), доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E), хотелиерство и ресторантьорство (I) в най-голяма степен 
декларират, че носят предпазни дрехи или екипировка почти през цялото време 
(Фигура 5.35). Сравнението с резултатите от анализа на физическите рисковете за 
отделните отрасли с резултатите за този индикатор показва съвпадение между 
отраслите с най-висока степен на физически риск и тези, при които наетите носят 
предпазни дрехи или екипировка почти през цялото време. 
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Фигура 5.35 Използване на предпазни дрехи и екипировка по сектори 

 
Проблемът доколко се осигуряват лични предпазни средства и специално работно 
облекло се тества чрез пощенската анкета. В анкетните карти за ръководители и лица 
по БЗР са включени и двата индикатора. Секторите, в които необходимостта от лични 
предпазни средства е над средната за страна са селско, горско и рибно стопанство (А), 
добивна промишленост (B), преработваща промишленост (C), производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D), 
доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
(E), строителство (F) и хуманно здравеопазване и социална работа (Q). По отношение 
на този индикатор няма съществени различия в мненията на работодателите и лицата 
по БЗР (Таблица 5.1 и Таблица 5.2). Секторът държавно управление (O) не попада в 
тази група, защото броят на наетите в този сектор, които имат необходимост от лични 
предпазни средства явно е по-нисък. Въпреки това, той е единственият сектор, за който 
анализът на данните за индикатора „осигурявате ли системно лични предпазни 
средства на наетите”, има съществено отклонение от средната – 6.8%. Налага се 
изводът, че за тези служители не се осигуряват достатъчно лични предпазни средства. 
Все пак при анализа на данните трябва да се има предвид, че работодателите 
изключително рядко декларират, че не се осигуряват системно необходимите лични 
предпазни средства – средна за страната 0.8% (Таблица 5.3).  

Лицата по БЗР дават относително по-негативна оценка за осигуряването на лични 
предпазни средства – средна за страната 1.5%. Освен това в този случай могат да бъдат 
откроени три сектора, при които има значително отклонение от средната в негативна 
посока – отново държавно управление (O) – 10.9%, селско, горско и рибно стопанство 
(A) – 6.2% и финансови и застрахователни дейности (K) – 3.2% (Таблица 5.4). 
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Секторите, в които необходимостта от специално работно облекло е над средната за 
страна са същите както и за предишния индикатор, на основата на анализа на данните 
от анкетата за лицата по БЗР. За разлика от лицата по БЗР, работодателите декларират 
необходимост от лични предпазни средства освен във вече посочените и в два 
допълнителни сектора: хотелиерство и ресторантьорство (I) и образование (O) (Таблица 
5.5 и Таблица 5.6). 

Тук ръководителите също много рядко декларират, че не осигуряват системно 
специално работно облекло за наетите – средна за страната – 0.9%. Можем да 
отбележим три сектора, за които резултатите се отклоняват значително от средната в 
негативна посока – селско, горско и рибно стопанство (A) – 3.2%, образование (P) – 
3.0% и доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и 
възстановяване (E) – 1.7% (Таблица 5.7). Отново лицата по БЗР са по критични по 
отношение на системността на осигуряването на специално работно облекло за наетите 
– средна за страната – 1.5%. Секторите, за които има значимо отклонение от средната 
за страната в негативна посока са: селско, горско и рибно стопанство (A) – 6.8%, 
образование (P) – 4.5% и други дейности (S) – 3.8% (Таблица 5.8). 

При отчитането на обективните показатели на работната среда, се отбелязва и 
положителна тенденция при осигуряването на необходимите предпазни средства от 
работодателите, което съвпада в значима степен с резултатите от социологическото 
проучване. Въпреки това все още се наблюдават и случаи на неспазване на 
изискванията в секторите строителство (F) и преработваща промишленост (C) (виж V.1 
“Анализ от замервания на факторите на работната среда”). Причините за това са както 
занижения контрол от страна на работодателите, така и липсата на изградени навици и 
рядкото поставяне на изисквания от наетите. Разминаването в резултатите от анализа 
на данните от пощенската анкета и от обективните замервания за степента на 
осигуряване на лични предпазни средства в отделните сектори се дължи най-вече на 
факта, че при анкетите имаме субективно изявление от страна на респондента, докато 
при обективните проверки имаме фактически данни, макар че трябва да се отчита и 
факта, че обективните данни не са представителни.  

Таблица 5.1 Необходимост от лични предпазни средства по сектори според 
ръководителите 

  
Сектор 
  

За работата на заетите във Вашата 
фирма/организация необходими ли 
са лични предпазни средства? 
/ръководители/ 

Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 64.8% 35.2% 
Добивна промишленост (B) 66.7% 33.3% 
Преработваща промишленост (C) 65.2% 34.8% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 48.3% 51.7% 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 82.8% 17.2% 

Строителство (F) 85.2% 14.8% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 29.8% 70.2% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 40.5% 59.5% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 25.9% 74.1% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 22.7% 77.3% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 10.0% 90.0% 
Операции с недвижими имоти (L) 11.5% 88.5% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 18.0% 82.0% 
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Сектор 
  

За работата на заетите във Вашата 
фирма/организация необходими ли 
са лични предпазни средства? 
/ръководители/ 

Да Не 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 22.4% 77.6% 
Държавно управление (O) 33.8% 66.2% 
Образование (P) 40.3% 59.7% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 61.2% 38.8% 
Култура, спорт и развлечения (R) 17.0% 83.0% 
Други дейности (S) 26.1% 73.9% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

  100.0% 

Общо 36.4% 63.6% 
 

Таблица 5.2 Необходимост от лични предпазни средства по сектори според лица по 
БЗР 

   
Сектор 
  

За работата на заетите във Вашата 
фирма/организация необходими ли 
са лични предпазни средства?  
/лица по БЗР/ 

Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 62.5% 37.5% 
Добивна промишленост (B) 62.5% 37.5% 
Преработваща промишленост (C) 70.5% 29.5% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 54.5% 45.5% 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 88.9% 11.1% 

Строителство (F) 89.6% 10.4% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 42.1% 57.9% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 49.7% 50.3% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 36.0% 64.0% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 30.6% 69.4% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 12.5% 87.5% 
Операции с недвижими имоти (L) 15.7% 84.3% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 28.6% 71.4% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 22.3% 77.7% 
Държавно управление (O) 35.5% 64.5% 
Образование (P) 44.0% 56.0% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 56.4% 43.6% 
Култура, спорт и развлечения (R) 23.0% 77.0% 
Други дейности (S) 22.0% 78.0% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

  100.0% 

Общо 45.4% 54.6% 
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Таблица 5.3 Осигуряване на лични предпазни средства по сектори според 
ръководителите 

  
Сектор 
  

Осигурявате ли системно 
необходимите лични предпазни 
средства за работещите във 
Вашата фирма/организация? 
/ръководители/ 

Не са 
необходими 

такива Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 34.5% 64.7% 0.8% 
Добивна промишленост (B) 33.3% 66.7%   
Преработваща промишленост (C) 34.6% 64.7% 0.7% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 50.0% 50.0%   

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 17.2% 82.8%   

Строителство (F) 14.5% 85.5%   
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 70.2% 29.4% 0.4% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 59.0% 40.7% 0.3% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 73.5% 25.4% 1.1% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 76.8% 22.9% 0.3% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 90.1% 8.9% 1.0% 
Операции с недвижими имоти (L) 87.5% 11.8% 0.7% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 82.1% 17.0% 0.9% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 77.5% 21.6% 0.8% 
Държавно управление (O) 66.3% 26.8% 6.8% 
Образование (P) 59.7% 39.1% 1.3% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 38.9% 59.9% 1.2% 
Култура, спорт и развлечения (R) 82.5% 17.0% 0.4% 
Други дейности (S) 73.7% 24.9% 1.4% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

100.0%     

Общо 63.4% 35.8% 0.8% 

 
Таблица 5.4 Осигуряване на лични предпазни средства по сектори според лица по 

БЗР 

Сектор 
  

Осигуряват ли се системно 
необходимите лични предпазни 
средства за работещите във 
Вашата фирма/организация? /лица 
по БЗР/ 

Не са 
необходими 

такива Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 38.6% 55.2% 6.2% 
Добивна промишленост (B) 37.5% 62.5%   
Преработваща промишленост (C) 29.5% 69.2% 1.3% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 45.5% 54.5%   

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 11.1% 88.9%   

Строителство (F) 9.9% 89.5% 0.6% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 58.2% 40.7% 1.1% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 50.4% 48.6% 1.0% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 64.4% 34.7% 1.0% 
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Сектор 
  

Осигуряват ли се системно 
необходимите лични предпазни 
средства за работещите във 
Вашата фирма/организация? /лица 
по БЗР/ 

Не са 
необходими 

такива Да Не 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 69.9% 29.5% 0.7% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 87.7% 9.2% 3.1% 
Операции с недвижими имоти (L) 81.1% 17.0% 1.9% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 71.9% 26.1% 2.1% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 77.2% 21.9% 0.9% 
Държавно управление (O) 64.5% 24.6% 10.9% 
Образование (P) 56.2% 42.4% 1.5% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 42.6% 56.6% .7% 
Култура, спорт и развлечения (R) 77.4% 21.9% .7% 
Други дейности (S) 78.4% 20.1% 1.5% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

100.0%     

Общо 54.8% 43.7% 1.5% 
 

Таблица 5.5 Необходимост от специално работно облекло по сектори според 
ръководителите 

Сектор 
  

За работата на заетите във Вашата 
фирма/организация необходимо ли 
е специално работно облекло? 
/ръководители/ 

Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 47.0% 53.0% 
Добивна промишленост (B) 41.7% 58.3% 
Преработваща промишленост (C) 44.2% 55.8% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 43.3% 56.7% 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 57.1% 42.9% 

Строителство (F) 63.9% 36.1% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 27.0% 73.0% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 33.7% 66.3% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 45.0% 55.0% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 15.7% 84.3% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 3.0% 97.0% 
Операции с недвижими имоти (L) 5.9% 94.1% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 9.8% 90.2% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 22.1% 77.9% 
Държавно управление (O) 17.9% 82.1% 
Образование (P) 43.6% 56.4% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 60.9% 39.1% 
Култура, спорт и развлечения (R) 18.9% 81.1% 
Други дейности (S) 24.5% 75.5% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

  100.0% 

Общо 30.0% 70.0% 
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Таблица 5.6 Необходимост от специално работно облекло по сектори според лица 

БЗР 

Сектор 
  

За работата на заетите във Вашата 
фирма/организация необходимо ли 
е специално работно облекло? 
/лица по БЗР/ 

Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 53.8% 46.2% 
Добивна промишленост (B) 50.0% 50.0% 
Преработваща промишленост (C) 49.3% 50.7% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 50.0% 50.0% 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 63.0% 37.0% 

Строителство (F) 67.5% 32.5% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 35.1% 64.9% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 36.8% 63.2% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 41.8% 58.2% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 18.1% 81.9% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 9.2% 90.8% 
Операции с недвижими имоти (L) 9.6% 90.4% 
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 15.1% 84.9% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 22.4% 77.6% 
Държавно управление (O) 21.3% 78.7% 
Образование (P) 42.8% 57.2% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 62.2% 37.8% 
Култура, спорт и развлечения (R) 25.4% 74.6% 
Други дейности (S) 23.1% 76.9% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

  100.0% 

Общо 36.0% 64.0% 

 

Таблица 5.7 Осигуряване на специално облекло по сектори според ръководителите 

Сектор 
  

Осигурявате ли системно 
необходимото специално облекло за 
работещите във Вашата 
фирма/организация? /ръководители/ 

Не е 
необходимо 

такова Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 52.6% 44.2% 3.2% 
Добивна промишленост (B) 58.3% 41.7%   
Преработваща промишленост (C) 55.4% 43.5% 1.1% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 56.7% 43.3%   

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 41.4% 56.9% 1.7% 

Строителство (F) 35.7% 63.7% 0.6% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 72.6% 26.8% 0.5% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 65.9% 33.4% 0.7% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 55.4% 43.9% 0.7% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 84.2% 15.8%   
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Сектор 
  

Осигурявате ли системно 
необходимото специално облекло за 
работещите във Вашата 
фирма/организация? /ръководители/ 

Не е 
необходимо 

такова Да Не 
Финансови и застрахователни дейности (K) 97.0% 3.0%   
Операции с недвижими имоти (L) 94.2% 5.8%   
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 89.9% 9.6% 0.5% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 77.9% 21.3% 0.7% 
Държавно управление (O) 81.7% 16.8% 1.5% 
Образование (P) 56.5% 40.5% 3.0% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 39.4% 59.4% 1.2% 
Култура, спорт и развлечения (R) 80.7% 18.4% 0.9% 
Други дейности (S) 75.8% 22.8% 1.4% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

100.0%     

Общо 69.8% 29.3% 0.9% 

 

Таблица 5.8 Осигуряване на специално облекло по сектори според лица БЗР 

Сектор 
  

Осигурявате ли системно 
необходимото специално облекло 
за работещите във Вашата 
фирма/организация? /лица по БЗР/ 

Не е 
необходимо 

такова Да Не 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 45.2% 47.9% 6.8% 
Добивна промишленост (B) 50.0% 50.0%   
Преработваща промишленост (C) 50.1% 48.6% 1.3% 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 54.5% 45.5%   

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 37.0% 63.0%   

Строителство (F) 32.6% 66.9% 0.6% 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 64.6% 34.2% 1.3% 
Транспорт, складиране и пощи (H) 63.3% 34.7% 2.0% 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 59.0% 40.0% 1.0% 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 82.6% 16.0% 1.4% 

Финансови и застрахователни дейности (K) 90.8% 9.2%   
Операции с недвижими имоти (L) 90.6% 9.4%   
Професионални дейности и научни изследвания  (M) 84.6% 14.6% 0.7% 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 77.6% 21.1% 1.3% 
Държавно управление (O) 78.7% 18.6% 2.7% 
Образование (P) 57.4% 38.1% 4.5% 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 37.8% 60.7% 1.5% 
Култура, спорт и развлечения (R) 74.8% 24.5% 0.7% 
Други дейности (S) 76.5% 19.7% 3.8% 
Дейности на домакинства като работодатели; Недиференцирани 
дейности на домакинства по производство на стоки и услуги за 
собствено потребление (T) 

100.0%     

Общо 63.8% 34.7% 1.5% 
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Ранжиране по сектори 
Таблица 5.9 Оценка на риска по сектори по отношение на работна среда 
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А 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
В 21 21 21 21 21 0 0 20 0 0 0 21 0 0 0 21 0 9,82 
С 20 19 17 0 18 0 18 0 0 0 0 0 17 21 0 15 20 9,71 
D 19 0 20 18 20 0 0 21 19 0 0 0 0 0 0 19 0 8,00 
E 0 0 0 20 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 17 0 3,35 
F 18 18 18 19 19 20 20 18 18 0 0 19 19 0 0 18 0 13,18 
G 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 0 0 0 18 0 0 2,06 
H 0 0 0 17 0 0 0 0 0 0 20 20 0 0 0 0 0 3,35 
I 0 0 19 0 0 0 19 0 21 0 0 18 21 20 17 16 0 8,88 
J 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
K 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 21 2,18 
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
M 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
O 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 0 0 0,88 
P 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 3,53 
Q 0 0 0 0 0 21 21 19 0 21 21 0 18 0 21 20 0 9,53 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 0 0 0 0 0 0 0 1,18 
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1,12 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Представената по-горе таблица макет обобщава резултатите от анализа на данните за 
степента на влияние на индикаторите за елемента „работна среда” в отделните сектори. 
Наличието на значимо отрицателно влияние на даден индикатор за съответния сектор е 
отбелязано и за него е присъден ранг. Най-високата стойност на ранга е за най-
рисковият отрасъл по съответния индикатор. Всички рангове по отделните индикатори 
са събрани, разделени са на общия брой индикатори и така е изчислен общ ранга за 
елемента „работна среда”. Това ни дава възможност да ранжираме икономическите 
сектори по степента на риск за този елемент.   

По отношение на физическите рискове най-висока степен на риск има в сектор 
строителство (F). Втори по степен на риск е отрасъла добивна промишленост (B). Трети 
е сектора производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива (D). Четвърти е сектора на преработващата промишленост (C). 
Хуманното здравеопазване и социалната работа (Q) е сектора, който е на пета позиция 
по отношения на влиянието на физическите рискове. Секторът хотелиерство и 
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ресторантьорство (I) е на шеста позиция. При сектора доставяне на води, 
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E) се отчита 
отрицателно влияние по два индикатора. За секторите търговия, ремонт на автомобили 
и мотоциклети (G), транспорт, складиране и пощи (H), образование (P) и култура, 
спорт, развлечения (R) се отчита значимо влияние само на един рисков фактор от 
групата на физическите рискове. 

По отношения на ергономичните фактори най-значимо отрицателно влияние има в 
сектор хотелиерство и ресторантьорство (I). Втори е сектор преработваща 
промишленост (C). Трети е секторът строителство (F). Наличието на значимо 
отрицателно влияние на два ергономични фактора отчитаме за шест сектора: добивна 
промишленост (B), образование (P), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), 
държавно управление (O), финансови и застрахователни дейности (K) и създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения (J). За 
секторите административни и спомагателни дейности (N) и дейности на домакинствата 
като работодатели и недиференцирани дейности (S) се отчита значимо влияние на един 
рисков фактор от групата на ергономичните фактори. 

Обобщаването на резултатите от всички индикатори за елемента на условията на труд 
„работна среда”, води до следното ранжиране на секторите по степен на въздействие на 
рискови фактори. Наетите в сектор строителство (F)  са изложени в най-голяма степен 
на въздействието на физически рискове и рискове породени от ергономични фактори – 
ранг 13.18. За този сектор се отчита значимо отрицателно влияние за 12 от общи 17 
индикатора. На следваща позиция е секторът добивна промишленост (B) с ранг 9.82. 
Необходимо е да се отбележи, че за сектор добивна промишленост (B) е по-значимо 
влиянието на физическите рискове. Трети е секторът преработваща промишленост (C), 
четвърти – секторът хуманно здравеопазване и социална работа (Q), а пети е секторът 
хотелиерство и ресторантьорство (I). На шеста позиция е сектор производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D). 
Специфичното за този сектор е, че няма регистрирано значимо отрицателно влияние на 
ергономичните фактори, а само на физическите рискове. 

Ранжираните до тук сектори оформят група, за която можем да твърдим, че рисковете 
са значим брой. За следващите сектори, също се отчита значимо отрицателно влияние 
по дадени индикатори, но те са значително по-малко на брой. В тези случай имаме 
наличие на от 1 до 3 специфични риска. На седма позиция е секторът образование (P) с 
ранг 3.53. На осма позиция са секторите транспорт, складиране и пощи (H)  и доставяне 
на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E) с 
еднакъв ранг – 3.35.  

Десетата позиция се заема от сектор финансови и застрахователни услуги (K). 
Единадесети е секторът търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) с ранг 2.06, 
на дванадесета позиция е секторът култура, спорт, развлечения (R) с ранг 1.18, 
тринадесети – секторът други дейности (S) с ранг 1.12, четиринадесети – секторът 
държавно управление (O) с ранг 0.88.. Специфичното за секторите от десета до 
четиринадесета позиция е, че при тях е отчетено отрицателно влияние само по 
индикаторите за ергономичните фактори и няма отчетено значимо отрицателно 
влияние при физическите фактори, с изключение на индикатора „излагане на тютюнев 
дим от други хора”. 

За останалите седем сектора не е отчетено значимо отрицателно влияние по нито един 
индикатор. 
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Допълнителен материал V.1 - “Анализ от замервания на 
факторите на работната среда”) 
 
В рамките на националното изследване на условията на труд бяха използвани и данни 
от обективни замервания на факторите на работна среда в предприятия от различни 
икономически сектори. Събраните данни нямат представителен характер и техния 
анализ няма за цел извеждането на генерали изводи. Основната цел на обективните 
замервания е да дообяснят, потвърдят, разширят или поставят на допълнителен анализ 
някой от данните и изводите, които се правят предимно по елемента „работна среда”.  
 
Анализът на данните от контрола на факторите на работната среда показва определени 
закономерности и тенденции, които са в пряка връзка и зависимост от спецификата и 
характера на дейността, нивото и състоянието на оборудването и технологиите, 
състоянието на сградния фонд, както и състоянието и поддръжката на средствата за 
колективна защита.  
 
Като цяло в по-голямата си част данните от субективните оценки на работещите 
съвпадат с резултатите от извършените измервания на факторите на работната среда. 
Има обаче и съществени различия, които се дължат на субективните възприятия на 
работещите, което е особено характерно за лицата, работещи на открито, за които 
водещ е микроклиматичният фактор. Обективният проблем тук е, че за този тип 
дейности измервания на този фактор не се извършват. Друг пример е сферата на 
образованието, където субективните възприятия се различават коренно от обективните 
данни.  
 
Анализът на обективните данни на национално ниво показва следните тенденции. Като 
водещи фактори се очертават шумът, който основно е изразен в сектори добивна 
промишленост (B), преработващата промишленост (C), селско, горско и рибно 
стопанство (A) и производство и разпределение на електрическа и топлоенергия (D). 
Друг значим фактор е праха в сектори добивна промишленост (B), преработваща 
промишленост (C), строителство (F) и производството и разпределението на електро и 
топлоенергия (D). Може да се отбележи също така и наличието на химични агенти във 
въздуха основно в преработващата промишленост (C). Не са за подценяване и данните 
за недостатъчното ниво на осветеност на работните места в секторите образование (P) и 
държавно управление (O). 
 
Въпреки голямото разнообразие на източниците, определящи значимите фактори на 
работната среда в различните икономически дейности и сектори на стопанството, 
анализът на наличните данни и извършените контролни измервания, дават основание 
да бъдат направени следните по-важни констатации и изводи. 
 
 Като цяло тенденцията е фирмите да подобряват параметрите на факторите на 

работната среда. Добри практики в това отношение се наблюдават в секторите 
държавно управление (O), образование (P) и хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q). 

 Подобряване нивото на електробезопасността с въвеждането на дефектно-токова 
защита. Тази тенденция се наблюдава предимно в новостроящите и 
реконструирани сгради и офиси и респективно офисните дейности. Подобни 
положителни тенденции се наблюдават в секторите преработваща 
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промишленост (C), търговия (G). Обратно в секторите добивна промишленост 
(B), образование (P), култура, спорт и развлечения (R) все още има какво да се 
направи поради липсата на достатъчно средства за инвестиции. 

 Предоставяне на специално работно облекло (особено за работещите при 
неблагоприятни микроклиматични фактори) и лични предпазни средства. 
Основно причините за осигуряване на специално работно облекло са 
загрижеността на работодателите и активната позиция на работещите. Добри 
примери се наблюдават във фирми от секторите добивната промишленост (B) 
преработващата промишленост (C) производството и разпределението на 
електрическа и топлоенергия (D) строителството (F). 

 Все по-често се наблюдават тенденции работодателите да проявяват 
заинтересованост от необходимостта за измерване параметрите на работна среда 
във връзка с извършваната оценка на риска, както и да отделят необходимите 
средства за това. Обикновено те планират и осъществяват измервания на 
физичните фактори на работната среда – микроклимат, осветеност, шум, 
вибрации, както и измервания на параметрите на електробезопасността. Засилен 
интерес към измерване параметрите на работната среда се наблюдава в 
секторите преработваща промишленост (C), добивна промишленост (B), 
строителството (F). В същото време все още има какво да се изисква от 
секторите държавно управление (O), култура, спорт и развлечения (R) и 
хотелиерство и ресторантьорство (I). 

 Наблюдава се стремеж от страна на чуждестранни и наши работодатели, 
параметрите на работната среда да отговарят на европейските норми и 
стандарти. Това често се прави още при извършване на строително-монтажните 
работи и оборудването на помещенията. Добри примери се наблюдават в 
секторите добивна промишленост (B), преработваща промишленост (C), 
транспорт, складиране и пощенски услуги (H). 

 

Каре 5.3. Внедряване на автоматичен контрол на осветлението  
Във фирма от шивашкия бранш, която произвежда облекла от трикотаж за износ, основно в страна от 
ЕС, работят около 70 души. Сред тях жените са около 90%. Производствената дейност е разположена в 
стара сграда, част от бившия спортен комплекс, която не е строена за тази цел. 
 
Във фирмата е разработена политика за безопасни и здравословни условия на труд, чиято основна цел е 
непрекъснато повишаване на въведените стандарти за запазване живота и здравето на персонала. При 
разработването на конкретните мерки за подобряване на условията на труд ръководството отчита 
ефективността на вложените средства. 
 
Следвайки този подход и в резултат на проведени консултации, ръководството въвежда системата на 
автоматично (сензорно) контролиране на комбинираното осветление на работните места при отчитане 
на влиянието на външните фактори. Чрез монтиране на системата „BUSBAR” е постигнат желания 
ефект – стойностите на изкуственото осветление за отделните работни места е в границите на 500 - 700 
лукса. Тези стойности отговарят на изискванията на европейската норма, въведена в страната с БДС ЕН 
12464 – 2004. 
 
Внедрената система за автоматичен контрол на осветлението води до следните ползи: 

• Подобрява се качеството на извършваните дейности; 
• Минимализира си рискът за трудови злополуки; 
• Намалява броят на оплакванията за зрителна умора и здравословни проблеми с очите; 
• Увеличава се производителността на труда. 
• Снижена е себестойността на продукцията. 

 
 Появява се стремеж не малко работодатели да търсят модерни и съвременни 
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решения за контрол върху параметрите на работната среда – по отношение на 
осветеност, микроклимат, електробезопасност и др. 

 Не са вече малко случаите на добро сътрудничество със специализираните и 
функционалните органи в областта на безопасността и здравето при работа, 
както и в оказване помощ и подкрепа на контролните органи. В това отношение 
добри примери има в секторите строителство (F), транспорт (H) и добивната 
промишленост (B). В тези сектори се запазва все още традицията да се създават 
цели екипи или назначават щатни отговорници по безопасността и здравето при 
работа. Там много добро е сътрудничеството със службите по трудова медицина 
и Комитетите/групи за управление на труда (КУТ/ГУТ). В същото време има и 
сектори, където подобно сътрудничество липсва или не е на добро ниво. Такива 
например са държавно управление (O) и хотелиерство и ресторантьорство (I). 

 Засилва се интереса към повишаване знанията, уменията и професионалната 
подготовка на работещите в областта на БЗР. Считаме, че до голяма степен роля 
играе и съвременната нормативна уредба в това отношение. Една от причините е 
променената нормативна уредба. Член 6 от новата Наредба РД-07-2 в сила от 
2010 г. регламентира изискването работодателите да поддържат и повишават 
квалификацията и добрата професионална подготовка на лицата имащи 
отношение към въпросите на безопасност и здраве при работа. В допълнение 
към основни източници на информация се явяват публикуваните материали на 
интернет-страницата на министерство на труда, министерство на 
здравеопазването, ИА „ГИТ“ и др. Често добър източник на информация се 
явяват и фирмите, специализирани в извършване на обучения по ЗБУТ, както и 
учебните заведения, изучаващи дисциплини, свързани с безопасността и 
здравето при работа. 

 Твърде често въпреки констатирани с протоколи от измерванията отклонения от 
нормите, не се предприемат съответни мерки за тяхното отстраняване. Все още 
има какво да се направи в секторите образование (P), култура, спорт и 
развлечения (R). 

 Много често ставаме свидетели на некоректност на резултатите поради 
неправилно отчетена или представена на органа за конрол експозиция. 

 Завишена температура през летния период – голям брой работещи в едно 
помещение при липсваща или неефективно работеща вентилационна система. 
Примери за липсваща или неефективно работеща вентилационна система 
отчитаме в секторите хотелиерство и ресторантьорство (I) и образование (P). 

 Не са редки случаите на недостатъчна осветеност, предимно при ползване на 
светлинни източници с нажежаема жичка. Подобни примери наблюдаваме в 
секторите образование (P), култура, спорт и развлечения (R). 

 Липсваща или некомпетентна поддръжка на електросъоръженията и 
инсталациите, особено в обществената сфера и малките и средни предприятия, 
водеща до завишен риск от електропоражения и пожари. Слабости в това 
отношение се наблюдават в учебни и детски заведения, в културни институции, 
театри, киносалони, в институции от сектора държавно управление (O).  

 Неползване от страна на работещите и занижен контрол и взискателност по 
отношение на личните предпазни средства. Подобни явления се наблюдават в 
сектор строителство (F), предимно в малки и средни строителни фирми и в 
преработващата промишленост (C). Като основна причина може да се отбележи 
– липсата на необходимата взискателност и контрол от страна на преките 
ръководители и на изградени навици в работещите. 

 Някои от работодателите пренебрегват необходимостта от измерванията на 
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факторите на работната среда или не спазват определените срокове за 
извършването им. Това най-често се случва по три причини – не познаване на 
изискванията на нормативната уредба, незаинтересованост и липса на средства 
за извършването им. Лоши практики в това отношение могат да се посочат в 
секторите държавно управление (O), образование“ (P) и други. 

 Не коректно поведение от страна на някой служби по трудова медицина или 
органи за контрол. С оглед по-добри финансови изгоди не са малко случаите, в 
които горепосочените партньори въвеждат в заблуда работодателя относно 
сроковете и обхвата на необходимите измервания. 

 Ниска ефективност и формалност в работата на длъжностните лица и органите 
по БЗР, КУТ/ГУТ, както и помощните органи и синдикални структури в 
дейността по подпомагане на работодателя по безопасност и здраве при работа, 
в т.ч. тяхната активна намеса за необходимостта от реално доказване на 
параметрите на работната среда, в която се трудят. 

 

Каре 5.4. Ефективни ли са органите по БЗР в предприятията?! 
Във фирма със спедиторска дейност с над 50 души персонал за орган по БЗР е определен завеждащият 
„личен състав“. Той изпълнява функциите на орган по БЗР със заповед на работодателя, въпреки че 
няма необходимата техническа и организационна подготовка по въпросите на безопасността на 
труда и се чувства некомфортно с определените й допълнителни задължения. За да изпълнява своите 
функции като орган по БЗР завеждащият „личен състав” разчита изцяло на помощта на Службата 
по трудова медицина. 
 
Подобно е положението в преобладаващата част от малките и средни фирми от сферата на 
услугите с българско или чуждо участие (търговия, транспорт, образование, офисна дейност и др.). 
Често за орган по БЗР се определят техническите секретари (офис мениджъри), счетоводители и др. 
Като правило подготовката и компетентността им по отношение на цялостната дейност, свързана 
с безопасността и здравето при работа е на твърде ниско ниво. С подобен избор на орган по БЗР се 
нарушават съществуващите регулации, но фактът, че става дума за честа практика говори, че няма 
ефективни механизми, които да гарантират спазването им. 
 
В голямо металургично предприятие е изграден орган по БЗР, съставен от 10 души. Предложенията 
на Началник отдела и специалистите често се пренебрегват от ръководството, което си позволява де 
не се съобразява с нормативни изисквания, да отхвърля предложения за технически решения, при 
трудови злополуки директно да обвинява отдела за допуснатите нарушения и т.н. Причината за това, 
е, че членовете на органа по БЗР са подчинени и зависими от ръководството, поради което те не 
могат да изпълняват ефективно функциите си. 
 
В значителен брой малки и средни фирми с брокерска и търговска дейност организацията на 
дейността по БЗР е възложена на обслужващата счетоводна фирма. Често обаче тази фирма не 
разполага със специалисти в областта на БЗР. 
 
В малка фирма с численост от 6 души в областта на информационните програмни продукти, с 
численост е определена група по условия на труд от 2-ма души. Освен, че е съставен един учредителен 
протокол, групата не прави нищо. Дори формално не се водят заседания, обучения, срещи, няма 
документация. 
 
В учебно заведение е създаден Комитет по условия на труд от 6 души. Заседанията се провеждат 
съгласно утвърдения годишен план. Съдържателно обаче, работата е лишена от смисъл: на 
заседанията се обсъждат теми, които нямат непосредствено отношение към въпросите на БЗР. 
Обученията на членовете са формални и неефективни. 

 
 Често работещите считат, че доказването на по-лоши данни за стойностите на 

факторите на работната среда е по-благоприятно за тях от финансова и 
икономическа гледна точка. В резултат на това изкуствено се създават и 
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измерват нереални данни за фактори на работната среда. Подобно поведение сме 
наблюдавали в секторите добивна (B) и преработваща промишленост (C). 

 В съвременните условия на работа се наблюдава и един друг феномен – при 
повечето лица работещи с видеодисплей се затвърждава мнението и 
убеждението, че в по-затъмнена и слабо осветена среда се работи ефективно и с 
по-малка зрителна умора. Една от основните причини за подобно схващане е 
липсата на достатъчно познания и създаване на вредни навици от по-ранна 
възраст относно подобни възприятия. 

  
На базата на изложените до тук наблюдения предлагаме някои препоръки за 
подобряване на параметрите на работната среда: 
 Необходимост от актуализация на някои нормативни документи, свързани с 

норми и изисквания спрямо факторите на работната среда (микроклимат, 
осветление). Като примери могат да се посочат: Наредба № 49 за изкуствено 
осветление на сградите (ДВ.бр.7/76г.) и БДС 14776-87 „Санитарно-хигиенни 
норми за температура, относителна влажност, скорост на въздуха и топлинно 
облъчване“. 

 Прецизиране и конкретизиране на сроковете за периодичните измервания на 
факторите на работна среда, както и тези касаещи електробезопасността. В 
нормативната уредба не са посочени срокове за измерване параметрите на 
фактора „Микроклимат“.  

 Необходимо е да се преразгледат сроковете цитирани в чл.261 в Наредба 16-116 
за техническа експлоатация на енергообзавеждането (ДВ бр.26 от 2008 г.).                                                                                                         
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VI. Организация на работата 

6.1. Съдържание и тенденции на елемента 
Елементът на условията на труд „организация на работата” обхваща самостоятелността 
на работа, интензитета на работа, темпото на работа, възможност за получаване на 
подкрепата на работното място от колеги и ръководители, външна подкрепа и 
прекъсването на работния процес и неговото влияние върху качеството на работа.  

Организацията на работата в съвременната пазарна икономика се случва по два 
основни модела. Първият е „традиционен индустриален модел”, а вторият – „нови 
форми на организацията на работата”. Традиционният индустриален модел се отличава 
с централизирана организация на работата, строга йерархия и ограничена автономия на 
наетите. От друга страна новите форми на организация на работата акцентират на 
гъвкава структура на управлението, по-голяма степен на автономия на всички нива и 
екипност на работата7. 

През последните години, промените в структурата на икономиката (с нарастващ сектор 
услуги за сметка на производството) доведоха до промени в детерминантите и 
ограниченията на труда. Освен това, натискът от увеличаващата се пазарна 
конкуренция, икономическата активност и впоследствие самия труд, стават все по-
пряко зависими от пазарните ограничения.  
 
Работното натоварване е определящ фактор за здравето на работниците. Той е и аспект 
на организацията на труда, при който политиката на превенция все още е твърде 
колеблива. Това е сложен въпрос, свързан и с физическо, и с интелектуално усилие, 
както и с психологически и емоционални фактори. До голяма степен е свързан с 
индивидуалния контрол върху работата, формите на сътрудничество с колегите, 
подкрепата, давана чрез обучение и информация, подходящото работно оборудване и 
т.н. Като цяло в последните години има рязко повишаване на интензивността на 
работата.  
 
Тази интензификация има много неблагоприятни последици за здравето: 
• повишен стрес и психологически смущения (обща умора, безсъние, депресия, 

раздразнителност и др.); 
• психосоматични проблеми, които увеличават значително много физически 

смущения; 
• значително повишаване в група медицински състояния, класифицирани заедно 

като “мускуло-скелетни смущения”; 
• трудови злополуки. 
 
Работата “под пара” невинаги оставя възможност за справяне с непредвидени 
обстоятелства. Интензивността на труда е важен фактор за изключването на 
възрастните работници в частност. За жените, които срещат трудности да балансират 
между платения труд и неплатените домашни задължения, тя може да доведе до 
изключването им от платения труд или да ги изтласка към почасовата работа. 
 

                                                 
7 Parent-Thirion, A., Macias, E., Harley, J., Vermeylen, G., Fourth European Working Conditions Survey, 
European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2007, Denmank.  



 118  

Автономността и контрола8 върху работата са концепции с дълга история в рамките на 
изследването на безопасността и здравето при работа. Автономността – степента, до 
която работниците могат да решават по свое усмотрение как да извършват работата си 
– е най-тясно свързана с теориите, които се занимават с предизвикателството да 
проектират работни места, така че те да бъдат присъщо мотивиращи, удовлетворяващи 
и благоприятстващи физическото и психическо благополучие. При всички теории, 
концепцията за автономност играе централна роля. Терминът „контрол” се възприема 
като имащ по-широко значение от автономността. Всъщност, автономността може да се 
разглежда като специализирана форма на по-общата концепция за контрола. 
 
През 80-те, концепцията за контрола формира сърцевината на може би най-влиятелната 
теория за професионалния стрес (Ганстър и Шаубрук, 1991 г.). Тази теория, обикновено 
позната като Модел за свободата на вземане на свързани с работата решения (Карсек, 
1979 г.), стимулира много мащабни епидемиологични изследвания, които изследват 
смесеното въздействие на контрола и разнообразие от взискателни условия на труд, 
върху здравето на работниците. При все че съществуват определени спорове за това по 
какъв начин контролът може да помогне за определяне на здравните ефекти, 
епидемиолозите и организационните психолози започват да считат контролът за 
съществено важна променлива, която трябва да се разглежда сериозно при 
изследванията на условията на психосоциален трудов стрес.  
 
Значима детерминанта ли е контролът за безопасността и здравето на работниците? 
Този въпрос води след себе си много мащабни изследователски проекти. Тъй като 
повечето от тези изследвания се състоят от неекспериментални изследвания на терен, в 
които контролът не е целенасочено манипулиран, доказателствата могат да покажат 
единствено систематичната корелация между променливите „контрол” и „безопасност 
и здраве при работа”. Липсата на експериментални доказателства пречи да бъдат 
изведени преки причинно-следствени връзки, но доказателствата за корелацията са 
доста последователни при отчитане на факта, че работниците с ниски нива на контрол 
страдат повече от психически и физически оплаквания.  
 
По-спорен е въпросът дали контролът си взаимодейства с другите източници на 
психосоциален стрес, и вследствие на това оказва влияние върху здравното състояние. 
Тоест, високите нива на контрол ще компенсират ли вредните ефекти на другите 
изисквания на длъжността? Доказателствата по този въпрос са смесени. Почти равен 
брой изследователи отчитат наличието на такова компенсиране и липсата му. Така че 
контролът не бива да бъде считан за панацея, която ще излекува проблемите, 
предизвикани от други психосоциални стресори.  
 
Работата на изследователите на организационната дейност предполага, че 
увеличаващият се контрол от страна на работниците може да подобри значително 
здравето и благополучието им. Как могат да се намесят специалистите по здравословни 
и безопасни условия на труд, за да увеличат нивата на контрол от страна на 
работниците? Тъй като има много сфери на контрол, има и много начини за 
увеличаване на контрола на работното място. Те варират от осигуряване на 
възможностите за работниците да участват в решенията, които им влияят, до 
фундаментално препроектиране на длъжностите. Най-важното е сферите на контрол да 
са насочени към основните цели на работниците и да отговарят на изискванията на 
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ситуацията. Тези сфери могат да бъдат най-добре определени, като работниците се 
включат в дейностите по диагностика и намиране на решения на проблемите. Трябва да 
се отбележи обаче, че видовете промени на работното място, които в повечето случаи 
са необходими за постигане на реални положителни резултати, включват 
фундаментални промени в управленските системи и политики. Увеличаващият се 
контрол може да бъде например просто осигуряването на превключвател, който да 
позволява на работници, чието темпо на работа се определя от скоростта на машина, да 
контролират темпото, но може да включва и важни промени в правомощията на 
работниците за вземане на решения.9  
 

6.2 Самостоятелност /автономност/ на работа 
Самостоятелността при осъществяването на работната дейност е изследвана чрез 
следните индикатори: възможност за самостоятелност при избора на реда на 
изпълнението на задачите, методите, темпото и обема на работа, размера на работа. 
Анализът на резултатите за тези четири индикатора е направен, като е създаден един 
композитен индикатор – автономност на работата. Освен това са анализирани и 
индикаторите: самостоятелност при подбор на хората, с които да се работи, 
самостоятелност при определяне на режима на работа и почивка. Основа част от 
самостоятелността на работа е и възможността да се работи в екип като се подбират и 
членовете на екипа, да съществува функционална гъвкавост при изпълнението на 
служебните задължения. Този елемент от самостоятелността на работа е изследван чрез 
индикаторите: „включване на редуване на задачите в работата”, „необходимост от 
различни умения за изпълнение на задачите”, „възможност за самостоятелност при 
разпределението на задачите”, „наличие на екипна работа”, „възможност за 
самостоятелност при разпределянето на задачите в екипа” и „възможност за 
самостоятелно избиране на ръководител на екипа”. 

 

6.2.1 Състояние на самостоятелността /автономността/ на работата 
на национално ниво 
Възможността за самостоятелност на наетия при избор на реда на изпълнение на 
задачите, методите, темпото, и размера на работа е сравнително ограничена на 
национално ниво. Почти половината от респондентите - 48%, декларират, че никога, 
почти никога или рядко имат възможност да определят самостоятелно реда на 
изпълнение на задачите, методите, темпото и размера на работа (Фигура 6.1). С 
увеличаване на нивото на образование се увеличава степента на самостоятелност при 
работа. Необходимо е да се отбележи, че рязкото нарастване на степента на 
самостоятелност е за хората с полувисше, висше и по-високо образование (Фигура 6.2). 
Няма съществена разлика в степента на самостоятелност на работата между мъжете и 
жените (Фигура 6.3). Наетите във възрастовите групи до 30 години имат по-ниска 
степен на самостоятелност в сравнение с останалите, но степента на различие не е 
толкова голяма, колкото тази между образователните групи (Фигура 6.4). 
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Фигура 6.1 Автономност при работа 

 

Фигура 6.2 Автономност при работа според степента на образование 
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Фигура 6.3 Автономност при работа според пола 

 
Фигура 6.4 Автономност при работа според възрастта 
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Вторият аспект на автономността на работата е възможността наетите за избират 
хората, с които ще работят и самостоятелно да организират режима си на почивка. 
Анализът на данните за тези индикатори отново сочи, че по-малко от половината от 
респондентите имат възможност да определя самостоятелно колегите, с които работят 
(отговорилите  почти винаги, често или понякога са 49.9%) (Фигура 6.5). По-нисък е 
процентът на респондентите, които могат самостоятелно да определят работната си 
почивка (отговорилите почти винаги, често или понякога са 40.5%) (Фигура 6.6). 
Повишаването на образователната степен влияе отрицателно върху възможността 
наетите самостоятелно да избират хората, с които работят и да определят работния си 
график (Фигура 6.7). Няма съществени различия по тези показатели между мъжете и 
жените (Фигура 6.8). Възрастта също няма съществено влияние върху степента на 
самостоятелност при определянето на колегите, с които се работи и работния график. 
Единственото изключение е при възрастовите групи над 56 години. Респондентите от 
тези възрастови групи относително по-рядко могат самостоятелно да определят режима 
си на труд и почивка (Фигура 6.9). 

 

Фигура 6.5 Самостоятелност при избора на хората, с които се работи 

 
 

 

 

 

 

 



 123  

Фигура 6.6 Самостоятелност при определяне режима на почивка 

 
Фигура 6.7 Самостоятелност при избора на хората, с които се работи и режима за 

почивка според степента на образование 
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Фигура 6.8 Самостоятелност при избора на хората, с които се работи и режима за 
почивка според пола 

 
Фигура 6.9 Самостоятелност при избора на хората, с които се работи и режима за 

почивка според възрастта 
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6.2.2. Функционална гъвкавост и работа в екип на национално ниво 
Наличието на функционална гъвкавост и работа в екип е основен показател за 
въвеждането на новите модели на организация на работата. По-голяма част от 
респондентите декларират, че работата им включва редуване на задачите – 73.2% 
(Таблица 6.1). Освен това за 76.2% от тези случай редуването на задачите изисква и 
различни умения от работещите (Таблица 6.2). Анализът на тези данни показва 
наличието на значително ниво на функционална гъвкавост в българската икономика. 
Въпреки това трябва да отбележим, че степента на автономност при разпределението на 
задачите не е особено висока – в 75.7 % от случаите ръководителят е този, който 
разпределя работните задачи (Таблица 6.3). Тъй като двата индикатора не се изключват 
напълно взаимно, 53.8 % от респондентите смятат, че редуващите задачите определят 
тяхното разпределение (Таблица 6.4). В този случай можем да направим извода, че 
наетите имат известна свобода при разпределението на задачите, но под прекия 
контрол на ръководителя. Огромна част от наетите работят в екип – 85.6% (Таблица 
6.5). От друга страна, е малък делът на случаите, при които членовете на екипа 
определят ръководителя му – 24.0% (Таблица 6.7), а в половината от случаите 
членовете на екипа сами разпределят работата помежду си – 50.6% (Таблица 6.6).  Ако 
трябва да обобщим – функционалната гъвкавост и работата в екип са широко 
разпространени в българската икономика. Въпреки това, степента на самостоятелност 
при работата в екип и при определянето на функциите в екипа и разпределението на 
задачите е сравнително ниска. 

Таблица 6.1 Вашата работа включва ли редуване на задачите между Вас и Вашите 
колеги? 

 Брой Процент 
Да 1628 73.2% 
Не 596 26.8% 
n/a 33   
Общо 2256   

 
 

Таблица 6.2 Ако Вашата работа включва редуване на задачите с Вашите колеги, 
изискват ли се различни умения за тяхното изпълнение? 

 Брой Процент 
Да 1240 76.2% 
Не 388 23.8% 
Работата ми не включва редуване на задачите с моите колеги 598   
n/a 30   
Общо 2256   
 
 

Таблица 6.3 Моят началник взима решение за разпределянето на задачите 
 Брой Процент 
Да 1172 75.7% 
Не 376 24.3% 
n/a 708   
Общо 2256   
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Таблица 6.4 Решава се от хората, които редуват задачите 

 Брой Процент 
Да 796 53.8% 
Не 684 46.2% 
n/a 776   
Общо 2256   

 
Таблица 6.5  Вашата работа включва ли извършване на цялата или част от 

работата Ви в екип? 
 Брой Процент 
Да 1890 85.6% 
Не 317 14.4% 
n/a 49   
Общо 2256   

 
Таблица 6.6 Ако Вашата работа включва работа в екип, членовете на екипа сами 

ли взимат решение за разпределението на задачите? 

 Брой Процент 
Да 940 50.6% 
Не 918 49.4% 
n/a 398   
Общо 2256   

 

Таблица 6.7 Ако Вашата работа включва работа в екип, членовете на екипа сами 
ли взимат решение кой да бъде ръководител на екипа? 

 Брой Процент 
Да 435 24.0 
Не 1375 76.0 
n/a 445   
Общо 2256   

 

6.2.3. Характеристика на самостоятелността /автономността/ на 
работа по сектори 
Степента на самостоятелност на работа варира значително по сектори. Освен това, 
анализът на данните показва, че за отделните индикатори също отчитаме доста 
различни резултати по сектори.  

Само за два сектора: търговия, ремонт на автомобили (G) и преработваща 
промишленост (C) можем да отчетен много ниска степен на автономност при работа в 
сравнение с останалите сектори (Фигура 6.10). Преработващата промишленост (C) е 
единственият сектор, при който наетите имат изключително ограничена 
самостоятелност при избора на хората, с които работят (Фигура 6.11). Наетите в 
секторите образование (P) и преработваща промишленост (C) имат най-ограничена 
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самостоятелност при определянето на режима си на работа и почивка в сравнение с 
останалите сектори (Фигура 6.12).  

Каре 6.1. Трудови конфликти заради длъжностни характеристики 
В много предприятия, основно съсредоточени в производствената сфера – машиностроене, 
строителство, производство и монтаж на дограми, както и в селскостопанския сектор, възникват 
конфликтни ситуации поради липса или формално, непълно или неточно изготвяне на длъжностните 
характеристики. Става дума за спорове както между работодатели и работещ, така и между 
компетентни институции и работодател. Липсата на ясно и точно формулиране на служебните 
задължения за длъжността често стават причина за съдебни искове или жалби при възникване на 
събитие в ущърб на работещия. Трудното установяване на фактите (действително ли в служебните 
задължения на лицето влизат дейностите, довели до болест или трудова злополука; пребиваването на 
дадено място свързано ли е с изпълнение на производствени задачи и т.н.) са причина за конфликти.  
 
Ако липсват трудовите операции и задълженията не са точно документирани в длъжностната 
характеристика, извършването на оценката на риска става много трудно и има опасност  от 
неточности. При проверка в предприятието работещите заявяват, че участват при 3-4 вида различни 
операции (производство, товаро-разтоварни дейности, монтаж), а работодателят настоява, че 
лицата са специализирани за отделните видове работа. При липса на документално оформени 
професионални ангажименти оценката ще зависи от това, с кого е воден разговор и доколко 
субективната информация е вярна. Длъжностните характеристики сa официален документ за ред 
институции, в т.ч. Инспекция по труда, НОИ, съдебни инстанции, ТЕЛК и често са в основана на 
конфликти или са необходими при тяхното решаване. Kкачеството на изготвянето им в България 
като цяло остава проблем. 

Анализът на данните за степента на автономност при работа показва, че само в 
ограничен брой сектори има значимо усещане сред респондентите за ограничаване на 
самостоятелността при работа. Това е очакван резултат поради две причини. Първо, 
както вече отбелязахме самостоятелността при работа е доста висока на национално 
ниво. Второ, в определени сектори, като преработващата промишленост (C) и 
образованието (P), самият процес на работа не позволя увеличаването на степента на 
автономност при работа за определени индикатори, като режим на работа – почивка, 
реда на изпълнението на задачите, методите на работа (част от композитния индикатор 
„автономност на работа”) и др. Преработващата промишленост (C) е секторът, в който 
наетите имат най-ниска степен на самостоятелност при работа, за секторите 
образование (P) и търговия; ремонт на автомобили (G) се отчита ограничаване на 
самостоятелността само по един индикатор. 
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Фигура 6.10 Автономност на работа по сектори 

 
Фигура 6.11 Самостоятелност при избора на хора, с които се работи по сектори 
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Фигура 6.12 Самостоятелност при определяне режима на почивка по сектори 

 

6.3. Интензитет и темпо на работа 

6.3.1. Състояние на интензитета и темпо на работа на национално 
ниво 
Интензитета и темпото на работа са фактори силно влияещи върху физическото и 
психическото здраве на наетите. Работата с висок интензитет е един от основните 
фактори предизвикващи стрес на работното място. Освен това работещите на висока 
скорост и чието темпо на работа е зависимо от машини са изложени в по-голяма степен 
на физически рискове. Интензитета на работа е анализиран чрез индикаторите: „време 
през, което са работи с голяма скорост” и „работа с кратки срокове”. Анализът на 
факторите, които определят темпото на работа се основава на композитен индикатор. 
Той е съставен от индикаторите определящи степен на зависимост в трудовата дейност 
от „работа, свършена от колеги”, „преки искания от клиенти, пътници, ученици, 
пациенти”, „голям брой производствени или представителни цели” и „автоматична 
скорост на машина или движение на продукт”. 

Наетите, които работят с висока скорост през цялото време и почти през цялото време 
са 20.3% (Фигура 6.13).  Тези, които работят с кратки срокове за изпълнение на 
задачите през цялото време и почти през цялото време са повече от тези, които работят 
на висока скорост – 30.0%  (Фигура 6.14).  

Анализът на данните за връзката между степента на образование и интензитета на 
работа, показва тенденция респондентите с по-високо образование по-често да работят 
с висока скорост и с кратки срокове. Необходимо е да се отбележи и едно изключение. 
Тенденцията се променя при наетите с образователна степен „доктор” те през по-малка 
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част от времето работят с висока скорост в сравнение с наетите с висше, полувисше 
(Фигура 6.15). Мъжете работят с кратки срокове и с висока скорост в по-голяма степен 
от жените, но разликата не е особено значима (Фигура 6.16). Няма съществени 
различия между възрастовите групи по отношение на времето, през което работят с 
кратки срокове и с висока скорост, като изключение прави групата на младежите до 26 
години, които по-рядко работят при тези условия (Фигура 6.17).  

Фигура 6.13 Работа с голяма скорост 

 
Фигура 6.14 Работа с кратки срокове 

 
 

Фигура 6.15 Работа с голяма скорост и с кратки срокове според образованието 
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Фигура 6.16 Работа с голяма скорост и с кратки срокове според пола 

 
Фигура 6.17 Работа с голяма скорост и с кратки срокове според възрастта 
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Анализът на данните от индикаторите, отнасящи се до темпото на работа, е направен, 
чрез създаването на композитен индикатор. Той включва индикаторите: зависи ли 
темпото на работа от: „работа свършена от колегите”, „преки искания на клиенти, 
ученици, пътници, пациенти”, голям брой производствени и представителни цели” и 
„автоматична скорост на машина”. Ако трябва да обобщим, това са външни за наетия 
фактори, които определят ритъма на неговата работа.  

Темпото на работа на 76.5% от наетите никога, почти никога или рядко зависи от 
работа свършена от колегите им, от външни фактори като преки искания на клиенти, 
ученици, пациенти, от голям брой производствени задачи или от автоматичната скорост 
на машини (Фигура 6.18). По отношения на зависимостта на темпото на работа от 
външни фактори няма значима разлика между мъжете и жените (Фигура 6.19). С 
увеличаването на възрастта, намалява и зависимостта на темпото на работа от 
влиянието на външни за наетия фактори, особено рязък е спадът за възрастовите групи 
над 46 години (Фигура 6.20). Няма съществена разлика в степента на зависимост на 
темпото на работа от анализирания композитен индикатор между отделните нива на 
образование. Изключение правят респондентите без образование, чието темпо на 
работа в по-малка степен зависи от външни за наетите фактори (Фигура 6.21). 

 

 

 

 

 

Фигура 6.18 Темпо на работа 
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Фигура 6.19 Темпо на работата според пола 

 
Фигура 6.20 Темпо на работата според възрастта 
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Фигура 6.21 Темпо на работата според степента на образование 
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6.3.2 Характеристики на интензитета и темпото на работа по сектори 
Наетите в секторите хотелиерство и ресторантьорство (I), финанси и застрахователни 
дейности (K), държавно управление (O) и търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G) работят с висока скорост, в по-голяма степен спрямо наетите в 
останалите сектори (Фигура 6.22). 

Анализът на данните за индикатора „работа с кратки срокове” показват по-малко на 
брой сектори със значимо отклонение в негативна посока спрямо останалите. Наетите в 
секторите финансови и застрахователни дейности (K), държавно управление (O) и 
създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения 
(J) най-често работят при кратки срокове, спрямо наетите в останалите сектори (Фигура 
6.23) 

Степента на влиянието върху темпото на работа от външни за наети фактори е най-
висока за секторите преработваща промишленост (C) и хотелиерство и 
ресторантьорство (I), в сравнение с останалите сектори. Необходимо е да се отбележи, 
че за сектора преработваща промишленост (C) ниво на значимост е 001.0≤p , докато 
при сектора хотелиерство и ресторантьорство (I), то е 05.0≤p (Фигура 6.24). 

 

Фигура 6.22 Работа с голяма скорост по сектори 
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Фигура 6.23 Работа с кратки срокове по сектори 

 
Фигура 6.24 Темпо на работа по сектори 
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6.4 Прекъсване на работата  
Честотата и влиянието на прекъсването на работа са тествани с индикаторите „честота 
на прекъсването на работа заради непредвидени задачи” и „оценка на отражението на 
прекъсването върху работата”.  

 

6.4.1 Прекъсването на работа на национално ниво 
Голяма част от респондентите декларират, че постоянно и много често им се налага да 
прекъсват своята работа заради непредвидени задачи – 37.3% (Фигура 6.25). 
Незначителен е делът на тези, които смятат, че прекъсването е без последици или се 
отразява положително (Фигура 6.26). Групите с по-ниска степен на образование по-
рядко декларират, че им се налага да прекъсват своята работа. Освен това, за този тип 
наети прекъсването по-често е без последици (Фигура 6.27). Анализът на данните и за 
тези индикатори не показва значими различия между половете (Фигура 6.28). 
Възрастовите групи от 16 до 25 години и над 60 години значително по-рядко 
декларират, че често прекъсват своята работа. Въпреки това, няма съществени различия 
в оценката на различните възрастови групи за влиянието на прекъсването на работата 
заради непредвидени задачи – огромна част от респондентите го определят като 
отрицателно (Фигура 6.29).  

 

Фигура 6.25 Честота на прекъсванията на работа заради непредвидени задачи 
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Фигура 6.26 Отражение на прекъсванията на работата върху нейното качество 

 
Фигура 6.27 Честота на прекъсванията на работата заради непредвидени задачи и 

тяхното отражение върху нейното качество според образованието 
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Фигура 6.28 Честота на прекъсванията на работата заради непредвидени задачи и 
тяхното отражение върху нейното качество според пола 

 
Фигура 6.29 Честота на прекъсванията на работата заради непредвидени задачи и 

тяхното отражение върху нейното качество според възрастта 
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6.4.2 Прекъсването на работата по сектори 
Наетите в секторите държавно управление (O), хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q) и професионални дейности и научни изследвания (M) най-често прекъсват 
своята работа заради непредвидени задачи, в сравнение с останалите сектори (Фигура 
6.30). 

Анализът на данните за индикатора „влияние на прекъсването върху работата” води до 
изключително интересни резултати. Секторите селско, горско и рибно стопанство (A) и 
търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) са тези, при които наетите смятат, 
че прекъсването в най-голяма степен има отрицателни последици (Фигура 6.31). Явно 
секторите, в които най-често се прекъсва работата заради изпълнението на 
непредвидени задачи, не съвпадат с тези, чиито наети възприемат това като 
отрицателно в най-голяма степен спрямо останалите. Това най-вероятно се дължи на 
адаптиране на служителите към ритъм на работа, свързан с чести прекъсвани за 
непредвидени задачи, което понижава и тяхната оценка за негативните последици от 
този факт. 

 

Фигура 6.30 Честота на прекъсванията на работата заради непредвидени задачи по 
сектори 
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Фигура 6.31 Отражение на прекъсванията на работата върху нейното качество по 
сектори 

 

6.5 Подкрепа на работното място 
Подкрепата на работното място при осъществяването на дейността е изключително 
важна както за качеството на работата, така и за намаляване на стреса. Тя е изследвана 
чрез индикаторите „можете да получите помощ от колеги”, „можете да получите 
помощ от началници” и „можете да получите външна помощ”. 

 

6.5.1 Състояние на подкрепата на работното място на национално 
ниво 
Делът на наетите, които декларират, че могат да получат помощ от колегите си е 
огромен – 82.3% могат да получат помощ винаги и често, а още 12.3% смятат, че могат 
да получат помощ понякога (Фигура 6.32). Подобни са данните и за индикатора 
„помощ от ръководител” – 80.4% от респондентите декларират, че могат да получат 
помощ винаги и често и 11.7  - могат да получат помощ понякога (Фигура 6.33). 
Резултатите за индикатора „външна помощ” са доста по-различни. Сравнително много 
по-рядко наетите могат да разчитат на външна помощ – 36.5% смятат, че почти винаги 
и често могат да получат външна помощ, ако се нуждаят и 22.3% смятат, че понякога 
могат да получат външна помощ (Фигура 6.34).  

Образователното ниво, не влияе значимо върху възможността да се получи помощ от 
колеги, ръководители и външна помощ. Изключение правят групите с начално 
образование и без образование -  при тях възможността да получат помощ на работното 
място е силно ограничена (Фигура 6.35). При анализа на резултатите за тези 
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индикатори отново не се наблюдава разлика между мъжете и жените във възможността 
им да получат помощ на работното си място, независимо дали става дума за помощ от 
колеги и ръководители или за външна помощ (Фигура 6.35). Възрастта на 
респондентите също не дава статистически значимо отражение върху възможността им 
да получават помощ от колеги и от ръководители. За индикатора „възможност за 
външна помощ” се наблюдават някои различия. Групите на младежите до 25 години 
значително по-рядко имат достъп до външна помощ, в сравнение с останалите 
възрастови групи (Фигура 6.36). Въпреки някои изключения, това са доста високи нива 
на възможност за получаване на помощ на работното място от колеги и ръководители. 
Освен това отчитаме и значима възможност за получаване на външна помощ. Тези 
резултати от анализа на данните ни дават възможност да направим извода, че по този 
индикатор рискът е относително нисък на национално ниво. 

 

Фигура 6.32 Достъп до помощ от колеги 
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Фигура 6.33 Достъп до помощ от ръководството 

 
Фигура 6.34 Достъп до външна помощ 
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Фигура 6.35 Достъп до помощ от колеги, ръководство и външна помощ по образование 
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Фигура 6.36 Достъп до помощ от колеги, ръководство и външна помощ по пол 

 
Фигура 6.37 Достъп до помощ от колеги, ръководство и външна помощ по възраст 
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6.5.2 Подкрепата на работно място по сектори 
Въпреки значимата възможност за получаване на помощ на работно място, могат да 
бъдат изведени сектори, при които тази възможност е по-ограничена в сравнение с 
останалите. Наетите в секторите доставяне на води, канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване (E), хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q), държавно управление (O) и административни и спомагателни дейности (N) 
сравнително по-рядко имат възможност да получат помощ от колегите си на работното 
място. Необходимо е да отбележим, че при този индикатор нямаме сектор с възможно 
най-значима степен на отклонение спрямо останалите (Фигура 6.38). Тези резултати от 
анализа потвърждават тезата, че помощта от колегите на работното място е най-често 
срещана и повечето наети имат достъп до нея.  

Секторите държавно управление (O), транспорт; складиране и пощи (H) и 
професионални дейности и научни изследвания (M) регистрират най-значимо 
отклонение спрямо останалите сектори, при анализа на данните за индикатора „помощ 
от ръководител” – наетите в тези сектори имат най-ограничен достъп до такъв тип 
съдействие. Необходимо е да се отбележи, че за първите два сектора значимостта на 
отклонението 001.0≤p , а за сектор професионални дейности и научни изследвания  
(M) значимостта на отклонението е  05.0≤p (Фигура 6.39).   

Единствено наетите в сектор преработваща промишленост (C) имат значително по-
ограничен достъп до външна помощ в сравнение с наетите в останалите сектори 
(Фигура 6.40). Това налага извода, че в този сектор има значителен риск по този 
индикатор. 

Фигура 6.38 Достъп до помощ от колеги по сектори 
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Фигура 6.39 Достъп до помощ от ръководството по сектори 

 
Фигура 6.40 Достъп до външна помощ по сектори 
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Ранжиране по сектори 
Таблица 6.8. Оценка на риска по сектори по отношение на организация на 

работата 
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А 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 0 1,91 
В 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
С 21 21 20 0 0 21 0 0 0 0 21 9,45 
D 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
E 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 0 1,91 
F 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
G 20 0 0 18 0 0 0 20 0 0 0 5,27 
H 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 1,82 
I 0 0 0 20 0 20 0 0 0 0 0 3,64 
J 0 0 0 0 21 0 0 0 0 0 0 1,91 
K 0 0 0 21 20 0 0 0 0 0 0 3,73 
L 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
M 0 0 0 0 0 0 19 0 0 20 0 3,55 
N 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 0 1,73 
O 0 0 0 19 19 0 21 0 18 20 0 8,82 
P 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1,91 
Q 0 0 0 0 0 0 20 0 20 0 0 3,64 
R 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
S 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
T 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 
U 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,00 

Представената по-горе таблица макет обобщава резултатите от анализа на данните за 
степента на влияние на индикаторите за елемента „организация на работата” в 
отделните сектори. Наличието на значимо отрицателно влияние на даден индикатор за 
съответния сектор е отбелязано и за него е присъден ранг. Най-високата стойност на 
ранга е за най-рисковият отрасъл по съответния индикатор. Всички рангове по 
отделните индикатори са събрани, разделени са на общия брой индикатори и така е 
изчислен общ ранг за елемента „организация на работата”. Това ни дава възможност да 
ранжираме икономическите сектори по степента на риск за този елемент.   

Самостоятелността на работа е най-слабо застъпена в сектора преработваща 
промишленост (C) в сравнение с останалите сектори. Това е и единственият сектор, при 
който се отчита отрицателно влияние и по трите индикатора, използвани за изследване 
на самостоятелността на работа. Секторите търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G) и образование (P) са повлияни отрицателно от един индикатор в 
областта на самостоятелността на работа. Наетите в сектор образование (P) в най-
голяма степен са ограничени в самостоятелността при организирането на модела си на 
почивка, а наетите в сектор търговия (G) са най-ограничени в автономността при 
определянето на модела си на работа (ред, методи, обем, темпо на работа). 
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По отношение на интензитета и темпо на работа най-висок риск има в държавно 
управление (O), финансови и застрахователни дейности (K) и хотелиерство и 
ресторантьорство (I), при тези сектори отчитаме отрицателно влияние по два от три 
индикатора. Наетите в държавно управление (O) и финанси и застрахователна дейност 
(K) работят с висока скорост и при кратки срокове, в най-голяма степен в сравнение с 
останалите отрасли, а наетите в сектор хотелиерство и ресторантьорство (I) работят с 
кратки срокове и работата им в най-голяма степен зависи от външни за наетия фактори. 
Освен това за търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G), преработваща 
промишленост (C) и създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) отчитаме отрицателно влияние по един индикатор.  

Три са секторите, при които честотата на прекъсване на работа е по-голяма: хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q), държавно управление (O), професионални 
дейности и научни изследвания (M), а усещане за отрицателно влияние на 
прекъсването на работата имат наетите в секторите търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G) и селско, горско и рибно стопанство (A). Както беше отбелязано, не се 
регистрира съвпадение между секторите, при които най-често се прекъсва работата, с 
тези, при които наетите смятат, че това влияе отрицателно на тяхната работа, по често, 
отколкото наетите в останалите сектори. Това се дължи на два фактора. Първо, при 
висока честота на прекъсвания за изпълнение на непредвидени задачи, наетите явно се 
приспособяват към подобен начин на работа. Второ, за производствения цикъл в 
определени сектори прекъсването има по-висока степен на отрицателно въздействие. 

В най-малка степен подкрепа на работното си място получават наетите в държавно 
управление (O) – отрицателно въздействие по два от три индикатора, отчитащи 
възможността за получаване на подкрепа на работното място. Освен това за 
преработваща промишленост (C), доставяне на води и канализационни услуги; 
управление на отпадъци и възстановяване (E), транспорт; складиране и пощи (H), 
професионални дейности и научни изследвания (M), административни и спомагателни 
дейности (N) и хуманно здравеопазване и социална работа (Q) имаме отрицателно 
влияние по един индикатор, отчитащ възможността за получаване на подкрепа на 
работното място. 

Обобщаването на анализа на резултатите от всички индикатори за елемента на 
условията на труд „организация на работата”, води до следното ранжиране на 
секторите по степен на въздействие на рискови фактори. Наетите в преработваща 
промишленост (C) са изложени в най-голяма степен рискове, произхождащи от 
организацията на работата. Необходимо е да се отбележи, че при сектора преработваща 
промишленост (C) рисковете произтичат от ограничаване на самостоятелността на 
работа, интензитета и темпото на работа и ограничения достъп до подкрепа на 
работното място. На второ място е държавно управление (O), като за този сектор не се 
регистрира отрицателно влияние по отношение на ограничаването на 
самостоятелността на работното място. На трето място е търговия; ремонт на 
автомобили и мотоциклети (G).   

Ранжираните до тук сектори оформят група, за която можем да твърдим, че рисковете 
са относително значим брой. За следващите сектори, също се отчита значимо 
отрицателно влияние по дадени индикатори, но те са значително по-малко на брой. На 
четвърто място е секторът финансови и застрахователни дейности (K). Пети са 
секторите хотелиерство и ресторантьорство (I) и хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q), с еднакъв ранг – 3.64. Секторът професионални дейности и научни 
изследвания (M), е на седма позиция. На осма позиция са секторите селско, горско и 
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рибно стопанство (A), доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E), създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения (J), и образование (P) с еднакъв ранг – 1.91. На 
дванадесета позиция е сектор транспорт; складиране и пощи (H), на тринадесета 
позиция – сектор административни и спомагателни дейности (N). За останалите осем 
сектора не отчитаме значимо отрицателно влияние по нито един индикатор. 
Обобщавайки, можем да направим следния извод. Рисковете от организацията на 
работа са по-скоро специфични за отделните сектори и само за три сектора има 
натрупване на три и повече различни рискови фактори. 
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VII. Работно време 

7.1. Съдържание и тенденции на елемента 
Работното време е ключов елемент в оценката на условията на труд. То съществено 
определя ритъма на живот на трудещите се индивиди и е важно както за създаване на 
подходящи условия за възпроизводството на работната сила, така и за представянето на 
фирмите/организациите. Работното време има силно икономическо значение. Не 
случайно то подлежи на регулация във всички страни. България не прави изключение 
от това. Възприетата продължителност на работното време в часове е до 40 часа 
седмично, при до 5 дневна работна седмица. Българското законодателство 
регламентира правото на наетите да работят на повече от една платена работа, като в 
тези случаи работното време общо за всички платени работи се ограничава до 48 часа 
седмично, с допускане, при писмено съгласие на наетия, то да бъде и повече от 48 часа. 
Възможни са също така и различни схеми на организация на работното време, като 
работодателите могат да ги определят чрез вътрешния правилник на предприятието или 
чрез колективния трудов договор. 

Режимът и продължителността на работа са много важен аспект от възприятието на 
работниците за трудовата им ситуация. Повечето работници чувстват, че им се плаща 
за време, а не толкова за усилия, и поради това възприемат „сделката” с работодателя 
като размяна на време за пари. Затова качеството на разменяното време е много важна 
част от уравнението. Времето, което има висока стойност за работника, тъй като е 
важно за него по отношение на това да има време за сън, общуване със семейството и 
приятелите, и участие в обществения живот, може да е по-скъпо и да изисква 
допълнителна финансова компенсация, в сравнение с нормалното „дневно работно 
време”, когато повечето приятели и членове на семейството на работника са също на 
работа или на училище. Балансът на тази „сделка” може да се променя също и като 
времето, прекарано на работа се направи по-привлекателно за работника, например 
чрез подобряване на условията на труд. Пътуването до и от работа не е на 
разположение на работника за възстановяване, затова то трябва също да се счита за 
„сиво” време (Кнаут et al., 1983 г.) и поради това, за „разход” за работника. Затова, 
балансът може да бъде променен чрез компресиране на работни седмици, което 
намалява броя на пътувания до и от работа на седмица, или гъвкавото работно време, 
което намалява времето за пътуване, тъй като позволява на работника да избегне 
пиковия трафик10.  
   
Както отбелязва Коги (1991 г.) има обща тенденция, както в производството, така и в 
услугите, към по-голяма гъвкавост при определяне на режимите на труд. За тази 
тенденция има няколко причини, включително разходите за капиталово оборудване, 
търсене от страна на потребителите на денонощно обслужване, натиск от 
законодателството да се намали продължителността на работната седмица и (в някои 
общества като Съединените щати и Австралия) данъчен натиск върху работодателя да 
има колкото се може по-малко различни служители. За много служители 
конвенционалното работно време „от 9 до 5” или „от 8 до 4”, с работна седмица от 
понеделник до петък, е минало, поради навлизането на нови системи на труд или 
поради необходимото голямо количество извънреден труд.  
   
Коги отбелява, че докато ползите за работодателя от тази гъвкавост са пределно ясни и 
                                                 
10 Енциклопедия на МОТ за безопасност и здраве при работа 
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позволяват удължаване на работното време, отговаряне на пазарното търсене и по-
голяма гъвкавост при управлението, ползите за работника не са толкова сигурни. Освен 
в случаите, когато гъвкавостта включва елемент на избор за работниците по отношение 
на точното работно време, гъвкавостта често може да означава смущения на 
биологичния им часовник и семейна ситуация. Удължените работни смени могат да 
доведат и до обща умора, което е компромис с безопасността и производителността, 
както и до увеличено излагане на химически рискове.11  
 
Работното време е едно от основните измерения на условията на труд, което е в 
основата на трудовото правоотношение и което оказва влияние на аспекти отвъд 
простото полагане на труд.  Това означава, че работното време е ключова детерминанта 
не само за условията на труд, но и за трудовото правоотношение. Продължителността, 
графикът и организацията на работното време са определящи за качеството на работа. 
Извън работното място, работното време е съществен елемент при свързването и 
балансирането на труда и личния живот: организацията на времето на работното място 
има огромно влияние върху организацията на времето извън него. 
 
Продължителността на работното време не е единственият значим фактор във връзката 
между режим на работа и здраве. Важно е да се взема предвид и доколко работното 
време се вписва в останалите нетрудови дейности. Някои нестандартни режими на 
работа (нощен труд, работа в почивните дни) могат да ограничат социалния живот и да 
повлияят на баланса работа – личен живот. Такъв график на работа е и несъвместим с 
човешкия биоритъм. Особено нощният труд е свързан със смущения в съня и 
храносмилането, заболявания на сърцето и др. 
 
Друг важен фактор е редовността и предвидимостта на режима за работа. Честата смяна 
на режима, редуването на дълъг с къс работен ден и особено неизвестността на режима 
за предстоящите седмици и месеци имат пагубни последствия върху здравето. Подобни 
ситуации стават все по-чести в резултат от политиката на гъвкаво работно време, които 
свеждат хората до допълнение към преките нужди на производството.  
 
Така периоди, в които работодателят изисква работникът да бъде на разположение, не 
могат да бъдат считани за свободно време що се отнася до качество на почивката, 
организация на домашните задължения, избор на занимания в свободното време и т.н.12  
     
Необичайното работно време или работата на смени могат да окажат влияние върху 
риска от инциденти на работното място, тъй като влияят върху концентрацията на 
работника, върху трудовата среда (например осветеността) и върху организацията на 
работа (напр. по-малък брой на персонала, по-слаб контрол, по-разнородни задачи). 
Около 20% от европейските работници работят на смени и също толкова работят 
определено време през нощта. Работата на смени и работата нощем са най-често 
срещани в секторите транспорт, хотели и ресторанти и здравния и социален сектор. 
Почти 50% от работниците в хотели и ресторанти работят по няколко часа нощем13.  
 
При работници, които обикновено или понякога работят на смени и нощем, случаите на 
злополуки на работното място са с 50-70% по-високи от тези, които никога не работят 
при такива режими. Трудовите злополуки през нощта са освен това по-често фатални 
                                                 
11 Енциклопедия на МОТ за безопасност и здраве при работа 
12 Лоран Вогел, ETUI-REHS, доклад „Здравословни условия на труд” 
13 Евростат 
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от тези, случващи се през деня. Между 0.00 часа (полунощ) и 6.00 часа, от 1 000 
злополуки 2,6 са фатални, докато само 1,1 до 1,5 от 1000 злополуки през деня са 
фатални. От друга страна, няма ясно изразени разлики в тежестта на нефаталните 
злополуки в различните части на денонощието. По-високият процент на злополуки, 
водещи до смърт при работа през нощта, може поне отчасти да се свърже с разликата 
на частта на пътни трудови злополуки през нощта и през деня14. 
 
Специфичният режим на работно време на един работник, може да представлява 
значително предизвикателство пред неговата/ нейната биология, домашна ситуация и 
роля в общността. Трябва да бъдат вземани информирани решения, включващи 
изследване на изискванията на трудовата ситуация и демографските особености на 
работната сила. Всякакви промени на работното време трябва да се предхождат от 
подробно проучване и консултации с работниците и да бъдат последвани от оценка15. 

Настоящето изследване на условията на труд в България си поставя за цел да анализира 
проблемите на работното време в българските фирми и организации чрез поредица от 
индикатори, които могат да бъдат групирани в четири групи. Първата обхваща 
въпроси, свързани с продължителността на работното време. Втората е ориентирана 
към изследване на случаите с нестандартно работно време. Третата включва 
проблемите на организацията на работното време, а четвъртата обръща внимание на 
сложното комбиниране на различни видове заетост, които на индивидуално равнище се 
свеждат до разпределяне на времето между основна платена работа, допълнителна/и 
платени работи, времето, което наетите отделят за придвижване между дома и 
местоработата, както и времето, което отделят за неплатена работа, предимно у дома, 
прекарвано в грижи за малки деца и възрастни хора. 

 

7.2. Продължителност на работното време 
Очаквано, резултатите от изследването показват, че преобладаващата част от наетите 
работят при стандартната 5 дневна работна седмица и 40 часова заетост. Фигура 7.1. 
показва разпределението на продължителността на работната седмица на наетите в 
часове, а Фигура 7.2. – в дни. 77,5% от наетите работят по 40 часа седмично, а за 86% 
работната седмица е петдневна. Делът на наетите, които работят повече от 40 часа 
седмично е 13,1%, а тези, които работят повече от 5 дни са 7,2%. Едновременно с това 
трябва да отбележим, че съществува и една макар и незначителна група от наети, чиято 
работна седмица, както в дни, така и в часове е по-кратка от нормалната. По-малко от 5 
дни работят 6,9% от наетите, а за 9,4% работната седмица е под 40 часа. 

По-нататък в анализа ще обърнем специално внимание на групата, чиято работна 
седмица е по-продължителна от стандартната, доколкото допускаме, че при тези хора 
въздействието на работата върху здравето е по-силно, отколкото при останалите наети. 
Освен, че техните възможности за почивка и развлечение са по-ограничени и по този 
начин се затруднява възпроизводството на работната сила в ежедневен и ежеседмичен 
цикъл, вероятно може да се очаква, че те са свързани и с изпълнението на по-
специфични дейности от отделни сектори. 

 

                                                 
14 Евростат 
15 Енциклопедия на МОТ за безопасност и здраве при работа 
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Фигура 7.1. Продължителност на работната седмица в часове 

 
 

Фигура 7.2. Продължителност на работната седмица в дни 

 
Продължителността на работната седмица в часове и в дни по сектори е представена в 
Фигура 7.3. и Фигура 7.4. Спецификата на работата в отделните сектори очевидно 
оказва влияние и на продължителността на работната седмица. 
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Фигура 7.3 Продължителност на работната седмица в часове по сектори 
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Не се регистрира отклонение от стандартната работна седмица само в два сектора – 
дейности на домакинствата като работодатели (Т) и дейности на екстериториални 
организации и служби (U). Във всички останали сектори се забелязват такива 
отклонения в различна степен. С най-значителна разлика от средната за страната е 
делът на работещите 50 часа в секторите производство и разпределение на 
електрическа енергия и газообразни горива (D), доставяне на води и канализационни 
услуги, управление и отпадъци и възстановяване (E), създаване и разпространение на 
информационни и творчески продукти, далекосъобщения (J), селско, горско и рибно 
стопанство (A), административни и спомагателни дейности (N). Също над средните, но 
с по-малки разлики са и сектори образование (P), култура, спорт и развлечения (R), 
финанси и застраховане (K). Над 50 часа седмична заетост на наетите се регистрира 
също в по-голямата част от секторите, като с най-значителни разлики, превишаващи 
средната за страната са сектори други дейности (S), създаване и разпространение на 
информационни и творчески продукти, далекосъобщения (J), транспорт, складиране и 
пощи (H), търговия, ремонт на автомобили) и мотоциклети (J), култура, спорт и 
развлечения (R), хотелиерство и ресторантьорство (I), операции с недвижими имоти (L) 
и административни и спомагателни дейности (N). 

Наетите само от три сектора изцяло работят в рамките на стандартната 5 дневна 
работна седмица (Фигура 7.4.). Това са отново секторите дейности на домакинствата 
като работодатели (T), дейности на екстериториални организации и служби (U), като в 
този индикатор се добавя и сектор финансови и застрахователни дейности (K). 
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Фигура 7.4. Продължителност на работната сесдмица в дни по сектори  
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По-малко от 5 дни 5 дни 6 дни 7 дни  
Най-висок е делът на работещите 6 дни в секторите други дейности (S), създаване и 
разпространение на информационни и творчески продукти, далекосъобщения (J), 
култура, спорт и развлечения (R), като те превишат два и повече пъти средната 
стойност за страната. Също по-висок от средната, но по-нисък в сравнение с първите 
три сектора е делът на работещите 6 дни в административни и спомагателни дейности 
(N), хотелиерство и ресторантьорство (I), транспорт, складиране и пощи (H), хуманно 
здравеопазване и социална работа (Q). Макар и незначителен дял, общо за страната 
1,7% от наетите работят 7 дни седмично, или всеки ден. В някои от секторите, обаче, 
техният дял е по-висок – в други дейности (S) – 8,3%, в здравеопазване и социална 
работа (Q) – 4,3%, в професионални дейности и научни изследвания (M) – 4,1%. 

От гледна точка на въздействието на продължителността на работното време върху 
здравето на наетите и тяхната удовлетвореност от условията на труд интерес 
представлява анализът на групата на наетите, които работят повече от 40 часа и повече 
от пет дни в седмицата. 

В Таблица 7.1.е показано разпределението на тази рискова група по пол, възраст, статус 
на наемане и сектор. Мъжете повече от жените работят по-продължително време, макар 
разликата да не е голяма. Най-разпространена е продължителната работна седмица във 
възрастовата група между 31 и 50 години. Очевидна е връзката между статуса на 
наемане и продължителността на работната седмица. Самонаетите без служители имат 
най-продължителна работна седмица, а собствениците работят по-продължително 
време от наетите. 

Разпределението на продължителността на работната седмица по сектори показва, че 
според измерването в часове има 12 сектора, в които броят на хората, които работят 
повече от 40 часа седмично е по-висок от средната за страната – дейности на 
домакинствата като работодатели (T), създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти (J), административни и спомагателни дейности (N), производство и 
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разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D), 
доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване 
(E), транспорт, складиране и пощи (H), други дейности (S), култура, спорт и 
развлечения (R), селско, горско и рибно стопанство (A), хотелиерство и 
ресторантьорство (I), образование (P), търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети 
(G). Според измерването в дни се регистрират стойности по-високи от средната за 8 
сектора – други дейности (S), селско, горско и рибно стопанство (A), създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти (J), култура, спорт и 
развлечения (R), хотелиерство и ресторантьорство (I), хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q), транспорт, складиране и пощи (H), административни и 
спомагателни дейности (N), търговия и ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и 
образование (P). 

Таблица 7.1 Продължителна работна седмица в дни и часове по пол, възраст, 
статус на наемане и сектор 

Продължителна работна седмица в дни и часове по пол, възраст, статус 
на наемане и сектор в % 

Над 40 
часа 

Повече 
от 5 дни 

Пол Мъже 14,9 8,7 
Жени 11,7 6,0 

Възраст 16-30 10,1 5,8 
31-50 13,9 8,7 
Над 50 13,1 4,4 

Статус на 
наемане 

Собственик/съсобственик 20,9 11,8 
Самонает със служители 50,0 0,0 
Самонает без служители 53,8 76,9 
Нает 11,9 6,3 
Друго 26,1 13,0 

С
ек

то
р 

Селско, горско и рибно стопанство (A) 16,7 14,8 
Добивна промишленост (B) 10,7 0,0 
Преработваща промишленост (C) 10,1 4,0 
Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 

20,0 2,9 

Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 

18,9 2,8 

Строителство (F) 9,5 5,0 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G 13,1 8,6 
Транспорт, складиране и пощи (H) 17,4 10,6 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 15,2 11,1 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 

22,0 13,6 

Финансови и застрахователни дейности (K) 13,1 0,0 
Операции с недвижими имоти (L) 11,1 5,9 
Професионални дейности и научни изследвания  M 9,5 5,4 
Административни  и спомагателни дейности  (N) 20,0 10,0 
Държавно управление (O) 9,2 1,7 
Образование (P) 14,4 8,3 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 11,9 11,1 
Култура, спорт и развлечения (R) 16,7 13,3 
Други дейности (S) 16,7 21,7 
Дейности на домакинства като работодатели (T) 33,3 0,0 
Дейности на екстериториални организации и служби  (U) 0,0 0,0 

Общо за страната 13,0 7,0 

Разликата в измерването на продължителността на работната седмица по двата начина 
се дължи на спецификата на работа в отделните сектори. Освен това трябва да се 
отчита и наличието на обособени групи от заети, за които продължителната работна 
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седмица не е задължително да се изразява в работа в по-голям брой от 5 дни, а по-скоро 
е регистрирана чрез работа в пет дни, но с повече на брой часове дневно. Връзката 
между продължителната работна седмица в дни и в часове е показана в Фигура. 7.5. 

Фигура 7.5.Връзка между работна седмица в дни и в часове 
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По-малко от 5 дни 5 дни 6 дни 7 дни  
Влиянието върху здравето и удовлетвореността на наетите и продължителната работна 
седмица показва ясна зависимост между оценката на удобството на работното време за 
семейните и обществени ангажименти на хората (Таблица 7.2.). Повече от половината 
от хората, които имат продължителна работна седмица не са доволни от работното си 
време. Около една трета изпитват неудовлетвореност от условията на труд, една пета 
оценяват работата си като рискова за здравето и безопасността. Също така се забелязва, 
че значителна част от хората с продължителна работна седмица всъщност не работят 
при фиксирани начални и крайни часове на работното време. Около една трета от 
заетите с продължителна работна седмица попадат във високите подоходни групи, като 
личните им месечни доходи са над 950 лв. 

Таблица 7.2. Влияние на продължителната работна седмица 

 

7.3. Нестандартно работно време 
Редовната работата в часове от денонощието извън стандартните, безспорно оказва 
влияние върху нормалното възпроизводство на работната сила. Подложихме на 

Влияние на продължителната работна седмица в % Над 40 часа Повече от 5 дни 
Работата въздейства върху здравето 16,7 8,9 
Риск за здравето и безопасността 22,9 12,7 
Работното време не е удобно за семейните и обществените 
ангажименти 

64,4 61,3 

Неудовлетвореност от условията на труд 31,3 20,9 
Работата предлага израстване в кариерата 21,9 14,3 
Гъвкаво работно време без фиксирани начални и крайни часове 40,6 20,8 
Високи доходи в първите три подоходни групи 36,1 19,2 
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проверка разпространеността на работа в часове, извън стандартните като помолихме 
респондентите да преценят колко пъти месечно работят във вечерните часове между 
18.00 и 22.00, колко пъти месечно работят през нощта в часовете между 22.00 и 5.00 
сутринта, колко пъти месечно работят в събота, колко пъти месечно работят в неделя и 
колко пъти месечно работят повече от 10 часа на ден. 

Данните от изследването показват, че делът на хората, които работят през деня е 
преобладаващ, но въпреки това съществуват групи, за които вечерният и нощният труд 
в една или друга степен са част от трудовия живот. Фигура 7.6 и Фигура 7.7. показват 
разпределенията на отговорите на респондентите относно честотата на нощната и 
вечерната работа. Само за 0,9% от наетите нощната работа е обичайна за повече от 
половината от месеца. Никога не работят нощно време 85,1%, 6,6% работят нощно 
време по-малко от 5 пъти месечно, а 7% правят това между 6 и 15 пъти месечно. 

Фигура 7.6. Нощна работа 

 
Работата във вечерните часове е по-широко разпространена. 66,1% никога не работят в 
часовете след 18.00 часа, 22,0% са тези, на които поне до 5 пъти месечно им се случва 
да работят вечерно време, а 11,8% правят това между 6 и 15 пъти месечно. Делът на 
хората, които работят вечерно време почти през целия месец е 4%. 
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Фигура 7.7. Вечерна работа 

 
Общоизвестен факт е, че в традиционните почивни дни събота и неделя има хора, 
които работят. Фигура 7.8. показва разпространението на неделната работа. Работата в 
неделя въобще не засяга 70,9% от наетите. На 8,9% им се случва това поне веднъж в 
месеца, за 13,7% всяка втора неделя в месеца е работна, а за 3,0% само една неделя в 
месеца е почивна. Също толкова са и хората, които работят всяка неделя от месеца. 

Фигура 7.8. Работа в неделя 

 
Сравнението на данните от Фигура. 7.8. и Фигура. 7.9. показва, че работата в събота е 
по-широко разпространена от работата в неделя, като за малко повече от половината от 
наетите – 56,3% това въобще не е характерно. Сред другите, на които им се случва да 
работят в събота най-голям е делът на тези, които имат поне две работни съботи – 
19,6%, 4,5% работят в събота три пъти месечно, а за 4,8% всяка събота е работна. 
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Фигура 7.9. Работа в събота 

 
Общо за страната продължителната дневна работа не е широко разпространена – 73.3% 
от наетите декларират, че никога не работят повече от 10 часа на ден. До пет пъти 
месечно работят повече от 10 часа дневно 16,4%, от 6 до 15 пъти – 6,9%, а през повече 
от половината от месеца или всеки ден – 2,6% (Фигура 7.10.). 

Фигура 7.10. Работа повече от 10 часа на ден 

 
В Таблица 7.3. е показано разпределението на положителните отговори за нестандартно 
работно време по всички 5 индикатора по сектори. В четири от секторите стойностите 
на всичките 5 индикатора са по-високи от средната за страната – производство и 
разпределение на електрическа енергия и на газообразни горива (D), административни 
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и спомагателни дейности (N), хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и култура, 
спорт и развлечения (R). В други четири сектора отклоненията от средните за страната 
по четири от индикаторите са по-високи - хотелиерство и ресторантьорство (I), 
транспорт, складиране и пощи (H), създаване и разпространение на информационни и 
творчески продукти (J) и други дейности (S). 

Таблица 7.3. Нестандартно работно време по сектори 
Нестандартно работно време по сектори в % Събота Неделя Вечерно 

време 
Нощно 
време 

Повече от 
десет часа 

Селско, горско и рибно стопанство (A) 50,0 46,3 28,3 7,4 16,7 
Добивна промишленост (B) 42,9 37,9 24,7 37,9 25,0 
Преработваща промишленост (C) 44,4 20,1 29,2 11,0 24,4 
Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива (D) 

44,4 38,9 47,3 27,8 37,2 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване (E) 

40,0 41,7 32,4 16,7 19,4 

Строителство (F) 31,1 15,7 24,1 3,9 14,8 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети 
G 

50,1 27,2 33,9 6,8 19,9 

Транспорт, складиране и пощи (H) 44,3 37,6 45,5 22,2 34,8 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 78,0 67,8 68,9 41,1 22,0 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения (J) 

38,3 31,1 70,5 23,4 36,7 

Финансови и застрахователни дейности (K) 19,7 12,9 44,9 6,6 39,3 
Операции с недвижими имоти (L) 38,9 27,8 25,1 16,7 11,8 
Професионални дейности и научни изследвания  
M 

32,4 21,6 42,0 17,3 29,3 

Административни  и спомагателни дейности  (N) 48,4 41,8 48,9 28,8 34,1 
Държавно управление (O) 21,5 17,3 29,8 4,2 20,8 
Образование (P) 34,5  28,4 47,6 13,7 35,5 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 51,3 41,9 38,8 29,7 38,5 
Култура, спорт и развлечения (R) 60,0 55,2 46,7 36,7 30,0 
Други дейности (S) 60,9 41,7 66,0 12,5 33,3 
Дейности на домакинства като работодатели (T) 0,0 0,0 33,3 33,3 33,3 
Дейности на екстериториални организации и 
служби  (U) 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо за страната 43,3 28,7 37,9 14,0 26,1 

Съвсем обяснимо сектор хотелиерство и ресторантьорство (I) се откроява по високите 
стойности на индикаторите, характеризиращи нестандартното работно, доколкото 
предоставяните услуги от фирмите в сектора са в голямата си част с денонощен режим 
на предлагане. Прави впечатление, обаче, че делът на хората, които работят повече от 
10 часа дневно е по-нисък от средния за страната. 

Също в четири сектора не се регистрират по-високи от средните стойности по нито 
един от петте индикатора – строителство (F), търговия, ремонт на автомобили и 
мотоциклети (G), държавно управление (O) и дейности на екстериториални 
организации и служби (U). Нестандартното работно време в сектор професионални 
дейности и наука не засяга работа в събота и неделя, нo пък при останалите три 
индикатора стойностите са също по-високи от средните за страната. В шест от 
секторите по-високи от средните стойности се отбелязват по два от индикаторите. 
Например, в сектор селско, горско и рибно стопанство (A) се работи повече в събота и 
неделя, но не се работи повече от десет часа, както и нощно и вечерно време. В сектори 
добивна промишленост (B) и доставяне на води, канализация, управление на отпадъци 
и възстановяване (E) се работи повече в неделя и нощно време, докато в сектори 
финанси и застраховане (K) и образование (P) е по-често разпространена вечерната 
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работа и работните дни по-дълги от 10 часа. В сектор дейности на домакинствата (T) 
като работодатели пък е по-разпространена нощната работа и по-дългото от 10 часа 
работно време. В секторите операции с недвижими имоти (L) и преработваща 
промишленост (C) има само по един индикатор, чиито стойности надвишават средните 
за страната. 

 

7.4. Организация на работното време 
В Таблица 7.4. е показано разпределението на различните случаи на организация на 
работното време общо за страната. Значителната част от наетите работят при строго 
фиксирани схеми на работно време – един и същи брой часове дневно, един и същи 
брой дни в седмицата при това с фиксирани начални и крайни часове. Само 20,9% от 
наетите или една пета, работят на смени. 

Приемаме, че за наетите е по-благоприятно, ако работят в достатъчно стабилен режим 
на труд и почивка, при което работата с един и същи брой часове дневно и дни в 
седмицата, е положително явление. Работата на смени изисква повече адаптация за 
организма, както и не винаги е удобна за съвместяване на трудовите, семейните и 
другите ангажименти на хората. Работата с фиксирани начални и крайни часове е 
благоприятна от гледна точка на ритъма на организма и на организацията на трудовия 
процес, но не винаги е удобна за наетите лица. 

Таблица 7.4. Организация на работното време  

 

 

 

 

По-нататък в анализа ще обърнем внимание на характеристиките на работата на смени, 
влиянието й върху удовлетвореността на наетите от условията на труд и въздействието 
й върху здравето и безопасността на хората. Освен това интерес представлява какво е 
отношението на наетите към промените в схемите на работното време, както и 
нагласите им работа на пълен и непълен работен ден. Информацията за всички 
индикатори по сектори ще ни очертае спецификите и ще ни даде възможност да оценим 
рисковете за всеки сектор от гледна точка на параметрите на елемента работно време. 

В Таблица 7.5. са показани някои характеристики на работата на хората, работещи на 
смени. Мнозинството, работещи на сменен режим всъщност го правят в рамките на 40 
часова работна седмица, но техният дял е с 20 пункта по-нисък от тези, които не 
работят на смени. Хората, които имат по-дълга от 40 часа работна седмица и работят на 
смени са повече от работещите по-малко от 40 часа седмично при сменен режим на 
работа. При хората, които не работят на смени, тези дялове са два пъти по-ниски. 
Прави впечатление, обаче, че те могат да избират в по-голяма степен измежду няколко 
фиксирани графици на работно време. По-нисък е и делът на хората, работещи на 
смени при определено от фирмата работно време без възможности за промяна. Те са и 
по-малко автономни при организацията на работата си от гледна точка на възможности 
за избор или промяна на реда на изпълнение на задачите, методите, темпото и размера 
на работа. 

Организация на работното време в % Да Не 
Един и същи брой часове всеки ден 81,5 17,5 
Един и същи брой дни всяка седмица 83,9 15,0 
С фиксирани начални и крайни часове 85,1 14,0 
На смени 20,9 79,0 
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Таблица 7.5. Характеристики на работата на хората, работещи на смени 
Характеристики на работата на хората, работещи на смени в % по колони Работа на смени 

Да Не 
Работни часове седмично Под 40 часа 16,1 7,7 

40 часа 61,1 81,7 
Над 40 часа 22,8 10,6 

Възможност да избира 
или променя 

Ред на изпълнение на задачите 58,2 69,4 
Методи на работа 46,9 59,6 
Темпо на работа 67,7 79,1 
Размер на работа 28,2 43,9 

График на работното 
време  

Определено от фирмата без възможност за промяна 80,6 87,2 
Възможен избор между няколко фиксирани графици 14,9 5,4 
Плаващо работно време 3,7 4,6 
Работното време изцяло се определя от работещите 0,9 2,8 

Работата на смени също има своите различия от гледна точка на организацията на 
работното време. Сред хората, работещи на смени 13,4% работят на редуващи се смени, 
3,7% са на постоянни смени – сутрешни, следобедни и нощни и 3,4% имат друг сменен 
режим на работа, а 0,5% работят при разделени дневни смени с поне 4 часова почивка 
между тях. Останалите 78,9% от заетите не работят на смени.  

Анализът на влиянието на сменната работа върху здравето и безопасността на наетите, 
както и върху общата им удовлетвореност от условията на труд и удобството на 
работното време показва, че сред работещите на смени делът на хората, които отчитат 
риск за здравето си е почти два пъти по-висок от този на хората, неработещи на смени. 
Също така повече са хората, работещи на смени, които не са доволни от условията на 
труд, както и намират работното си време неудобно за семейните и другите си 
ангажименти (Таблица 7.6.) 

Таблица 7.6. Влияние на работата на смени в % 
Влияние на работата на смени в % Работа на смени 

Да Не 
Удобно работно време 
 
 

 

Много удобно 21,2 25,5 
Удобно 62,7 63,5 
Не е много удобно 14,8 9,1 
Изобщо не е удобно 1,3 1,8 

Риск и безопасност при работа Да 40,0 23,4 
Не 54,8 71,6 
Не мога да преценя 5,2 4,9 

Работата влияе върху здравето Да 51,4 40,3 
Не 41,5 51,2 
Не мога да преценя 7,1 8,5 

Удовлетвореност от условията на работа Много удовлетворен 20,4 25,4 
Удовлетворен 59,1 63,8 
Не много удовлетворен 18,9 9,8 
Изобщо неудовлетворен 1,5 1,0 

Мнозинството трудещи се в България декларират, че работят на пълен работен ден – 
95,3%. От останалите, които не работят на пълен работен ден, 2,8% желаят да работят 
същия брой часове, 0,3% проявяват желание да работят повече часове, но не на пълен 
работен ден, 0,2% искат да работят по-малко часове, а 1,4% - на пълен работен ден.  

Организацията на работното време в отделните сектори отразява спецификата на 
работа в сектора. Както се вижда от данните в Таблица 7.7. работата на смени е по-
широко застъпена в сектори, в които е възможен постоянен цикъл на работа, където 
скъпа техника бива натоварена в рамките на денонощието максимално, защото това 
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пести разходи на работодателя, в секторите, където се предлагат услуги през цялото 
денонощие. В сектори хотелиерство и ресторантьорство (I), култура, спорт и 
развлечения (R), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), административни и 
спомагателни дейности (N), транспорт, складиране и пощи (H), добивна промишленост 
(B), търговия и ремонт на автомобили (G) стойностите на делът на хората, които 
работят на смени е по-висок от средната за страната. Следователно може да се очаква, 
че в тези сектори рискът за здравето на хората, както и степента им на удовлетвореност 
от работното време и общите условия на труд ще са по-ниски. 

Таблица 7.7. Организация на работното време по сектори 
Организация на работното време по сектори 
в % 

Един и 
същи брой 

часове 
всеки ден 

Един и 
същи брой 
дни всяка 
седмица 

С фиксирани 
начални и 

крайни часове 

На  
смени  

Селско, горско и рибно стопанство (A) 75,9 81,5 72,2 5,6 
Добивна промишленост (B) 92,6 85,7 96,4 34,5 
Преработваща промишленост (C) 87,7 82,5 88,7 16,5 
Производство и разпределение на електрическа 
и топлинна енергия и на газообразни горива (D) 

80,0 82,9 91,2 17,1 

Доставяне на води; канализационни услуги, 
управление на отпадъци и възстановяване (E) 

86,1 91,7 91,7 10,8 

Строителство (F) 93,2 91,8 90,6 0,0 
Търговия; ремонт на автомобили и 
мотоциклети G 

86,0 78,1 78,1 25,3 

Транспорт, складиране и пощи (H) 75,6 79,4 83,1 31,1 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 92,2 88,9 91,2 69,2 
Създаване и разпространение на информация и 
творчески продукти; далекосъобщения (J) 

68,3 79,3 63,2 16,9 

Финансови и застрахователни дейности (K) 83,6 98,4 86,7 6,6 
Операции с недвижими имоти (L) 88,2 94,1 94,1 11,8 
Професионални дейности и научни изследвания  
M 

71,6 90,4 82,4 8,2 

Административни  и спомагателни дейности  
(N) 

79,8 72,4 88,5 26,7 

Държавно управление (O) 84,2 93,0 93,0 2,5 
Образование (P) 59,5 91,0 83,7 30,5 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 68,1 79,6 86,0 36,8 
Култура, спорт и развлечения (R) 70,0 73,3 86,7 26,7 
Други дейности (S) 60,9 83,3 69,6 16,7 
Дейности на домакинства като работодатели 
(T) 

66,7 100,0 66,7 0,0 

Дейности на екстериториални организации и 
служби  (U) 

0,0 0,0 0,0 0,0 

Общо за страната 81,5 83,9 85,1 20,9 

За останалите три индикатора на организацията на работното време приемаме, че 
представянето на някои сектори със стойности по-ниски от средната за страната се 
дължи на спецификата на работа, като например по-ниския от средната еднакъв брой 
часове всеки ден за сектори образование (P), хотелиерство и ресторантьорство (I), 
създаване и разпространение на информационни и творчески продукти (J), 
професионални дейности и наука (M), култура спорт и развлечения (R). 

Възможностите за въздействие на наетите върху схемата на работното време по 
сектори са показани в Фигура 7.11. Забелязва се отново връзка между спецификата на 
работа и възможностите за избор измежду различни работни графици. Те са най-
характерни за секторите хотелиерство и ресторантьорство (I), търговия и ремонт на 
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автомобили и мотоциклети (G), транспорт, складиране и пощи (H), създаване и 
разпространение на информационни и творчески продукти (J) и култура, спорт и 
развлечения (R). Плаващото работно време е най-характерно за сектор създаване и 
разпространение на информация и творчески продукти (J). Най-големи възможности 
сами да избират работното си време имат заетите от сектори селско, горско и рибно 
стопанство (A) и други дейности (S). Не се отчита гъвкавост на работното време за 
сектори добивна промишленост (B) и дейности на домакинствата като работодатели 
(T), където 100% от наетите работят при фиксирано от фирмата без възможности за 
промяна работно време. 

Фигура 7.11. Възможности за въздействие върху фигура на работното време по сектори  
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7.5. Комбинирано работно време 
Според водещи изследователи на условията на труд работното време може да се 
разглежда в тесен и широк смисъл16. В тесен смисъл то се свежда до работните часове, 
прекарани в пряко изпълнение на трудовите задачи. Но в по-широк смисъл към това 
време трябва да се добави и времето, което лицето изразходва за придвижване от дома 
до работата и обратно, както и за лицата, които работят на повече от една платена 
работа, да се има предвид общото време, през което лицето се труди. Освен това от 
гледна точка на възможностите за възстановяване на работната сила трябва да се 
отчитат и часовете, отделени за неплатена работа. Последната включва предимно 
грижи за дома, децата и възрастни хора. 

Настоящето изследване също регистрира разпространението на заетостта на повече от 
една платена работа. Огромното мнозинство от наетите декларират, че работят само на 
една платена работа – 92,4%. От останалите 7,6% само 2,5% работят на постоянна 
                                                 
16 Виж. Fourth European Working Conditions Survey, European Foundation for the Improvement of Living and 
Working Conditions, 2007, Dublin, p. 24. 
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допълнителна работа, 3,6% работят по временни договори, а 1,3% са заети сезонно 
(Фигура 7.12.). Ниската заетост на допълнителна платена работа ще определи и по-
слабото влияние на този индикатор при формирането на комбинираното работно време. 

 

Фигура 7.12. Допълнителна платена работа 17 
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Средната седмична заетост на лицата, работещи на допълнителни платени работи 
показва, че най-голяма е групата на отделящите до 5 часа седмично – 2,9%, равен е 
делът на хората, отделящи между 6 и 10 часа седмично и над 16 часа седмично за 
допълнителна платена работа и най-малка е групата на работещите между 11 и 16 часа 
седмично допълнителна пратена работа (Фигура. 7.13.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Сборът на процентите не дава 100,0%, тъй като респондентите са посочвали повече от един отговор. 
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Фигура 7.13. Допълнителна платена работа средно седмично в часове 

 
Времето за пътуване от дома до работата и обратно като част от комбинираното 
работно време засяга почти всички от заетите, доколкото в България дистанционната 
работа от дома не е широко разпространена. Фигура 7.14. показва разпределението на 
заетите според минутите, които им отнема пътуването от дома до работата и обратно 
ежедневно. Както се вижда най-голяма е групата на лицата, за които това не е 
съществен проблем, доколкото те отделят между 10 и 20 минути дневно за 
придвижване между дома и работата си (36,3% от наетите). Считаме обаче, че 
отделянето на повече от 45 минути дневно за придвижване между дома и работа и 
обратно вече е съществено за разпределяне на свободното време на наетите. Това се 
отнася до близо 30% от хората. За 3% от работещите това време е над 120 минути. 
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Фигура 7.14. Ежедневно време за пътуване от дома до работата и обратно в минути 

 
Що се отнася до времето, което прекарват заетите в неплатена работа, едва ли 
представлява откритие, че жените повече от мъжете са ангажирани с домакинска 
работа, отглеждане на деца и грижи за възрастни хора (Таблица 7.8.). Особено 
драстична е разликата между мъжете и жените по отношение на ежедневните грижи за 
дома – 65,7% от жените всеки ден за час или повече се посвещават на домакинството, 
докато това е валидно само за 9,3% от мъжете. 

Таблица 7.8. Време отделено за грижи за дома, гледане на възрастни хора и деца по 
пол 

Време 
отделено за 
грижи за 
дома, 
гледане на 
възрастни 
хора и деца 
по пол в % 

Всеки ден 
за час 
или 
повече 

Всеки ден 
за по-
малко от 
час 

Веднъж 
или два 
пъти 
седмично 

Веднъж 
или два 
пъти 
месечно 

Веднъж 
или два 
пъти 
годишно 

Никога Общо 

М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж М Ж 

Грижи за 
деца 

21,0 33,2 12,1 8,6 11,5 6,8 6,4 4,8 3,6 4,2 45,5 42,4 100 100 

Грижи за 
дома 

9,3 65,7 18,4 17,9 22,8 10,4 14,3 2,4 6,3 0,2 28,9 3,4 100 100 

Грижи за 
възрастни 
хора 

5,8 8,4 5,2 6,2 14,5 16,0 12,5 12,2 7,0 6,9 54,9 50,4 100 100 

 

7.6. Обща оценка на елемента работно време по сектори 
За да очертаем общата картина на елемента работно време по сектори създадохме 
композитен индикатор, на основата на следните, проверени в изследването позиции: 
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седмична заетост 50 и над 50 часа; седмична заетост 6 и 7 дни; време за придвижване от 
дома до работата и обратно над 45 минути дневно; нощна работа над 16 пъти месечно; 
вечерна работа над 16 пъти месечно; неделна работа 3 и 4 пъти месечно; съботна работа 
3 и 4 пъти месечно; работа по повече от 10 часа на ден над 16 пъти месечно; грижи за 
децата всеки ден за час или повече, всеки ден за по-малко от час и веднъж или два пъти 
седмично; грижи за дома всеки ден за час или повече, всеки ден за по-малко от час и 
веднъж или два пъти седмично; грижи за възрастни хора всеки ден за час или повече, 
всеки ден за по-малко от час и веднъж или два пъти седмично. 

Целта ни е да идентифицираме секторите, в които наетите са изложени в най-голяма 
степен на рискове, свързани с по-продължително работно време и следователно са 
ограничени във времето за отдих и възстановяване. Фигура 7.15. показва резултатите от 
Z score анализа на връзката между композитния индикатор „работно време” и 
отделните сектори. 

Фигура 7.15. Композитен индикатор работно време по сектори в % 

 
В настоящия пример рискът за отделните сектори се измерва в стойности от 0,0 до 1.0, 
което означава, че за даден сектор се натрупват положителни отговори на повечето от 
въпросите, включени в композитния индикатор. След проверката чрез ANOVA на 
резултатите от Z Score на композитен индикатор „работно време” се установи 
значимост на отклоненията от средната за 5 сектора. За сектори строителство (F) и 
търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) отклоненията обаче, са в 
отрицателната част на скалата, което в настоящия случай означава, че тези сектори, 
независимо от статистическата значимост на отклоненията, не са рискови по елемент 
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работно време. Останалите три сектора със значими отклонения са в положителната 
част на скалата и следователно за наетите в тях има риск по отношение на елемент 
работно време. Това се секторите образование (P), хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q) и култура, спорт и развлечения (R) 

В Таблица 7.9. е показано подреждането на секторите по ранг, който е присъден на 
рисковите отрасли. Рискът е остойностен, като на най-рисковия сектор се придава ранг 
21, на следващия – 20 и т.н. 

Таблица 7.9 Подреждане на секторите по риск според композитен индикатор 
„работно време” 

Подреждане на секторите по риск според композитен 
индикатор „работно време”  

Стойност на ANOVA на Z 
Score на композитен 
индикатор „работно време” 

Ранг 

Строителство (F) 0.000 0 
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) 0.000 0 
Образование (P) 0.000 21 
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) 0.008 20 
Култура, спорт, развлечения (R) 0.034 19 
Транспорт; складиране и пощи (H) 0.058 0 
Държавно управление (O) 0.085 0 
Професионални дейности и научни изследвания (M) 0.089 0 
Добивна промишленост  (B) 0.117 0 
Преработваща промишленост (C) 0.118 0 
Административни и спомагателни дейности (N) 0.201 0 
Други дейности (S) 0.467 0 
Финансови и застрахователни дейности  (K) 0.504 0 
Хотелиерство и ресторантьорство (I) 0.593 0 
Дейности на домакинствата като работодатели (T) 0.698 0 
Операции с недвижими имоти (L) 0.771 0 
Селско, горско и рибно стопанство (A) 0.778 0 
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (E) 

0.792 0 

Производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) 

0.855 0 

Дейности на екстериториални организации и служби  (U) 0.872 0 
Създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти; далекосъобщения (J) 

0.915 0 

Само за три сектора елемент „работно време” е рисков. С най-висока степен на риск е 
сектор образование (P), следван от хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и 
култура, спорт и развлечения (R). В съответствие със заложените от нас предпоставки 
на риск в този елемент, заетите в тези сектори в по-голяма и значима степен от заетите 
в останалите сектори са изложени на по-продължителна дневна и седмична заетост, не 
само на основната си платена работа, а и на други платени работи, както и са 
ангажирани на неплатена работа. 
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VIII. Работа и здраве 

8.1 Съдържание и тенденции на елемента 
Здравният статус на работната сила има съществено значение за процесите на 
икономическо развитие. Той пряко влияе на производителността, а косвено въздейства 
върху мотивацията за труд като цяло и за работа в конкретно производство и на 
конкретно работно място. Наетите в добро здравословно състояние са едновременно 
по-производителни и по-високо мотивирани. При преобладаващо добър здравен статус 
на наетите в едно предприятие намаляват отсъствията от работа и прекъсванията на 
трудовия процес, в същото време се увеличават социалните връзки в трудовия колектив 
и поради това ефективността на работата в екип, което при обвързаните трудови 
операции е от съществено значение за общото представяне на икономическата 
организация.  

Връзката „работа – здраве” обаче, е реципрочна. По същия начин както здравето влияе 
на работата, така и работата влияе на здравето и може да влоши здравния статус на 
работната сила. Тази връзка може да се прояви в практиката като порочен кръг, в който 
работата, поради опасна технология или лоши условия на труд, влошава здравния 
статус на работната сила, а той от своя страна намалява производителността на труда, 
поради ограничени физически и психически способности за труд на наетите, отсъствия 
от работа, прекъсване на трудовия процес, ниска мотивация за труд и т.н. 

Здравния статус не зависи единствено от работата. Съществуват множество фактори на 
здравето – замърсената заобикаляща среда, общото напрежение в обществените 
отношения, несигурността, материалните затруднения и т.н. Работата е само един сред 
тези фактори, но значението й за здравето може да бъде значителна. При това тази 
тежест може да се засили като следствие от субективната оценка на наетите за 
влиянието на работата върху здравния им статус, независимо от обективното 
съществуване на други, по-значими фактори. 

Въздействието на работата върху здравето може да не влияе на мотивацията на 
работната сила за труд на конкретно работно място и наетите да са склонни да работят 
в производства, които влошават здравния им статус. Това е възможно в случаите, 
когато в йерархията на предпочитанията, на основата, на която се изгражда 
мотивацията за труд, други ценности като заплащане на труд, реализация и други имат 
по-голямо значение. Независимо, че грижата за здравето е естествена човешка реакция, 
тя може да бъде потисната в условията на несигурност за заетостта и социална 
несигурност.  

Рискът за здравето по време на работа може да се дължи на три основни групи фактори: 

1. Технологични причини, които не могат да бъдат непосредствено 
контролирани: дори модерните технологии съдържат елементи, които влияят 
на здравето на заетите. 

2. Лоши физически условия на труд, които могат да бъдат пряко повлияни, но 
все пак в рамките на технологията; 

3. Лоши психологически условия на труд, които трудно могат да бъдат 
повлияни поради зависимостта им от други допълнителни фактори. 

Това означава, че работата – повече или по-малко, представлява риск за здравето на 
заетите. Този естествен риск за здравето се компенсира от осигуряването на достъп до 
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здравна помощ на работното място. Колкото по-голям е този риск, толкова по-голяма е 
необходимостта от предлагане на подобни услуги.  

Трудовият травматизъм е обективен индикатор за неблагоприятно въздействие на 
работата и работното място върху здравето на заетите. Определението за трудова 
злополука е “обособен случай по време на работа, който води до физическа или 
психическа увреда”18. Това включва случаи на остро отравяне и злонамерени действия 
на други лица, както и злополуки, възникнали по време на работа, но извън територията 
на компанията, дори и такива, причинени от трети лица. Определението изключва 
умишлени самонанесени наранявания, злополуки на път към и от работа (злополуки по 
време на път), злополуки, които са единствено с медицински произход и 
професионални заболявания. Фразата „по време на работа” означава докато лицето е 
било ангажирано с професионална дейност или през времето, което лицето прекарва на 
работа. Това включва пътнотранспортни произшествия по време на работа. 
 
Увеличаващите се проценти на заетост и застаряването на работната сила в ЕС може да 
доведат до намаляване на общия процент на трудов травматизъм. Тъй като и двете 
предходни тенденции са особено добре изразени по отношение на жените, а 
възникването на злополуки е по-рядко при жените, отколкото при мъжете, общият 
процент на трудов травматизъм може да намалее в бъдеще.  
 
Подобно на горното, поради нарастващата заетост в сектор „Услуги” и във 
висококвалифицираните професии, неизискващи физически труд, където злополуките 
са по-редки, отколкото при другите сектори и професии, възникването на злополуки 
може да намалее в бъдеще. 
 
Свързаните с работата здравословни проблеми19, са заболявания, при които факторите 
на работната среда увеличават риска от заболяване или влошават вече съществуващо 
такова. В Изследването на работната сила (ИРС) 1999 и 2007 г., субективно 
възприеманите, свързани с работата здравословни проблеми са определени като 
„болести, увреждания или други физически или психични здравословни проблеми, 
различни от случайни наранявания, от които лицето е страдало през последните 12 
месеца, които са причинени или влошени от работата”. В Европейското изследване на 
условията на труд (ЕИУТ), субективно възприеманите, свързани с работата 
здравословни проблеми, са измерени чрез оценка на това дали работата оказва влияние 
на здравето или не. 
 
Перспективите за увеличаване на трудовото участие на жените, застаряването на 
работната сила, както и промените в секторите и професиите, ще окаже влияние на 
възникването на свързани с работата здравословни проблеми при работещите в ЕС. 
Застаряването на работната сила може да доведе и до по-голям дял на работещи с един 
или повече свързани с работата здравословни проблеми. 
 
Делът на работещите в секторите „Промишленост“ и „Земеделие“ показва намаление 
през последните години, докато този в сектор „Услуги“ слабо се увеличава. Тъй като 
секторите „Промишленост“ и „Земеделие“ са характерни с по-голямо излагане на 
                                                 
18 Европейски общности – ГД „Трудова заетост, социални въпроси и равни възможности“. Методология 
за европейска статистика на трудовите злополуки (ESAW) – издание 2001 г. Люксембург: Служба за 
официални публикации на Европейските общности, 2001 г. 
19 Евростат. Работа и здраве в ЕС. Статистически портрет. Данни 1994-2002 г. 2004 г. Люксмебург, 
Евростат. 
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физически рискови фактори, отчетеното малко намаление на излагането на физически 
рискови фактори може да се дължи на тази промяна към секторите, свързани с услуги. 
Излагането на психически рискови фактори е по-показателно при сектор „Услуги“, 
особено в сектор „Здравна и социална работа“, което може да причини увеличаване на 
този вид излагане на риск в бъдеще. 
 
Бъдещите нива на риск зависят и от новите технологии. Експертна прогноза на 
Европейската агенция за безопасност и здраве при работа20 идентифицира като „най-
вероятни“ нововъзникващи рискове липсата на физическа активност, комбинираното 
излагане на рискови фактори за мускулно-скелетни проблеми и психосоциални рискови 
фактори, сложността на технологиите и трудовите процеси със сложен човешко-
системен интерфейс, недостатъчната защита на високорискови групи срещу 
дългосрочни ергономични рискове, топлинния дискомфорт при индустриалните 
работни места, ултравиолетовото излъчване и вибрациите. Този списък съдържа както 
физически, така и психични рискови фактори, като също така подчертава тежестта на 
комбинацията от тези фактори. Бъдещите нива на излагане на риск зависят също и от 
новите начини на организация на работата. Европейската агенция за безопасност и 
здраве при работа21 прогнозира увеличаване на психологичните рискове по пет основни 
теми: нови форми на трудови правоотношения и несигурност на работното място, 
застаряващата работна сила, интензификацията на труда, големите емоционални 
изисквания на работата и лошия баланс работа-живот). 
 
Анализът на условията на труд както в целия ЕС, така и в България сочи, че са 
необходими все повече изследвания на нови и съществуващи опасности на работното 
място в области като: 
- психосоциални въпроси и смущения в двигателно-опорния апарат,  
- опасни вещества, репродуктивни рискове и рискове, причинени от нови 

технологии, например нанотехнологии,  
- рискове, произтичащи от нови форми на организация на труда, както и  
- управление на здравословни и безопасни условия на работното място. 
 
Необходимо е промените в моделите на поведение по отношение на здравословните и 
безопасни условия на труд да бъдат насърчавани на всички образователни равнища и 
във всички области. 
 
Категоричното становище на ЕК по тази тема е че: 
- здравословните и безопасни условия на работното място не само предпазват 

работниците и засилват тяхната мотивация, но и същевременно играят 
жизненоважна роля за повишаването на конкурентоспособността и 
производителността на предприятията, както и допринасят за устойчивостта на 
системите за социална закрила чрез намаляване на социалните и икономически 
разходи, свързани с трудовите злополуки, инциденти и заболявания;  

                                                 
20 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Експертна прогноза за възникващите 
физически рискове, свързани с безопасността и здравето при работа. Люксембург: Служба за официални 
публикации на Европейските общности, 2005 г. 
21 Европейска агенция за безопасност и здраве при работа. Експертна прогноза за възникващите 
психосоциални рискове, свързани с безопасността и здравето при работа. Люксембург: Служба за 
официални публикации на Европейските общности, 2007 г. 
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- колективните предпазни мерки и борбата срещу опасностите при източника им са 
основополагащи принципи на превенцията;  

- общностната политика за здравословни и безопасни условия на труд, основана на 
общ подход към доброто състояние на работното място, следва да цели текущо, 
устойчиво и последователно намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните заболявания;  

 
На основата на горните разсъждения можем да приемем, че: 

1. Съществува риск в секторите, където наетите често отсъстват по 
здравословни причини, тъй като това е проява на влошения им здравен 
статус. 

2. Съществува риск в секторите, където наетите имат сериозни здравни 
проблеми. В тези сектори производителността е ниска (поне потенциално) и 
работната сила е слабо мотивирана за труд. 

3. Съществува риск в секторите, където наетите оценяват, че работата им влияе 
на здравето им. Този риск се ограничава (временно), ако за наетите това не е 
от голямо значение. 

4. Рискът за здравето от работата се компенсира в известна степен, ако 
работодателят осигурява допълнителен (извън задължителното осигуряване) 
достъп до здравни услуги. 

5. Особено рискови са секторите, в които съществува относително силен 
(спрямо останалите сектори) трудов травматизъм. За определянето на 
относителната сила на травматизма следва да се имат предвид едновременно, 
смъртните случаи, честота на трудови злополуки, тежестта на трудовите 
злополуки, професионалните заболявания. 

6. Относително ограниченият трудов травматизъм в даден сектор не дава 
достатъчно основание за твърдението, че риск за здравето в този сектор не 
съществува. Самото тълкуване на това, какво включва трудовия 
травматизъм, системата за регистриране и оповестяване на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания, трудовите отношения и 
мълчаливото съгласие на наетите да не обявяват трудовите травми и 
неблагоприятните въздействия върху здравето си, или склонността им да 
преувеличават заплахата за здравето си, или принципната им 
незаинтересованост за здравето са част от причините за разминаването 
между обективните (основно статистически) данни за трудовия травматизъм 
и професионалните заболявания от една страна и субективната оценка 
(установена чрез представително изследване) на работещите за 
въздействието на работата върху здравето им. 

 

8.2 Оценка на влиянието на работата върху здравето на 
наетите в България 
Според данните от стандартизираното интервю почти 30% от наетите са отсъствали 
през последните 12 месеца от работа по здравословни причини. Това е най-често 
срещаната причина за отсъствие от работа. 18% от респондентите са отсъствали по 
семейни причини, 9.2% - заради обучение, а малко под 2% - поради майчинство или 
бащинство. 15.2% споделят, че са отсъствали по други причини. Тези данни очертават 
една относително неблагоприятна картина на сравнително чести отсъствия от работа. 
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Това може да се дължи на две алтернативни или допълващи се причини. От една страна 
тази картина говори за влошен здравен статус на работната сила. От друга – тези данни 
могат да отразяват съществуващи пропуски в системата за издаване на болнични 
листове. 

Най-много са отсъствията по здравословни причини в сектор преработваща 
промишленост (С) и във финансови и застрахователните дейности (К) – около 38% от 
респондентите в съответните сектори заявяват, че са отсъствали заради проблеми със 
здравето. По този показател следват секторите административни и спомагателни 
дейности (N), добивна промишленост (В) и професионални и научни изследвания (М). 
Най-малко през последните 12 месеца са отсъствали по здравословни причини в селско, 
горско и рибно стопанство (А) – само 14,8% от респондентите от този сектор заявяват 
това. Следват секторите хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и култура, 
спорт и развлечения (R). 

Най-много са отсъствалите заради обучение в секторите държавно управление (О), 
финансови и застрахователни дейности (К), хуманно здравеопазване и социална работа 
(Q) и образование (P). По семейни причини най-много са отсъствали в добивната 
промишленост (В), административни и спомагателни дейности (N), образование (Р) и 
строителство (F). 

Сред цялата изследвана съвкупност незначителен е делът на тези, които са отсъствали 
заради трудови злополуки (под 0.1%) или заради болест, причинена от работата (около 
3% от интервюираните). Тези данни не са основание за подценяването на 
съществуващия трудов травматизъм. Напротив – данните за него следва да се 
анализират допълнително (което е направено по-натам в текста: (Допълнителни 
материали VІІІ.1 и 2)), защото дори една единствена трудова злополука с фатален изход 
говори за съществуващ риск, независимо от методологическата неспособност на 
представителните изследвания да я уловят.  

Отсъствията по здравословни причини по различен начин са разпределени в секторите. 
Съществени отклонения от средното разпределение се наблюдава в секторите 
административни и спомагателни дейности (N) и преработваща промишленост (С), 
където отсъствията по здравословни причини са относително по-често срещани. Точно 
обратното е в секторите хуманно здравеопазване и социална работа (Q), селско, горски 
и рибно стопанство (А) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), където 
отсъствията заради здраве са относително по-редки (фигура 8.1).  

Сравнението на данните от представителното изследване и анализираните по натам в 
текста обективни данни за трудовия травматизъм очертава следните проблеми: 

1. Относително честите отсъствия по болест в сектор преработваща промишленост (С) 
е в съответствие със статистическите данни за трудовите злополуки и професионални 
заболявания.  
2. В секторите селско стопанство (А) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 
(G), въпреки високия, обективно установен риск, работещите относително рядко 
отсъстват по болест. Това очертава съществен риск за тези сектори, тъй като там 
независимо от риска, работещите по-скоро не се лекуват. Възможно е това да е 
следствие от факта, че работещите в сектора придават по-малко значение на здравето 
си и заплахите за него, или на преимуществено сезонния характер на работата в 
селското стопанство, поради който отсъствията поради леки заболявания са на 
практика невъзможни. Трябва да се имат предвид и особеностите на труда в тези 
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сектори, където има трудови злополуки, но работата няма дългосрочен неблагоприятен 
ефект върху здравето. 
3. Честите отсъствия по болест в сектор административни и спомагателни дейности (N), 
където всъщност не се установява изявен травматизъм или професионални 
заболявания, са във връзка с особеностите на трудовия процес и на заетите в тези 
сектори. Допълнително трудовите права се спазват в по-голяма степен, поради това, че 
скритото наемане не е толкова разпространено.   

 

Фигура 8.1 Отсъстия от работа по здравословни причини 

 
По отношение на трудовите злополуки, отклонения се наблюдават във финансови и 
застрахователни дейности (К) и в административни и спомагателни дейности (N), 
където относителният дял на трудовите злополуки като причина за отсъствия по 
здравословни причини е относително по-висок (фигура 8.2). Обратното е в секторите 
хуманно здравеопазване и социална работа (Q), селско, горско и рибно стопанство (А), 
хотелиерство и ресторантьорство (I) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети 
(G) – в тези сектори трудовите злополуки като причина за отсъствия са по-малко.  
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Фигура 8.2 Отсъствия от работа поради трудови злополуки 

 
Данните от изследването показват, че съществуват сектори, в които има значими 
отклонения по показателя „отсъствия заради здравословни проблеми, причинени от 
работата” (фигура 8.3). Заради подобни проблеми отсъстват повече в секторите 
държавно управление (O) и преработваща промишленост (С). Точно обратното е в 
секторите хуманно здравеопазване и социална работа (Q), селско, горско и рибно 
стопанство (А) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), където 
отсъствията по здравословни проблеми, причинени от работата са относително по-
редки. 
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Фигура 8.3 Отсъствия от работа поради здравословни проблеми, причинени от работата 

 
Като цяло обаче сред отсъствията по здравословни причини тези заради трудови 
злополуки и заради здравословни проблеми, причинени от работата са незначителен 
дял. Трудовите злополуки обаче не бива да се подценяват, защото, независимо от това, 
че рядко са причина за отсъствията по здравословни причини, все пак са доста 
разпространени – малко повече от 10 % от наетите декларират, че през последните 12 
месеца в организацията, където работят, са ставали трудови злополуки. Още 10 % 
заявяват, че не знаят дали това се е случвало. Останала част – 79,1% категорично 
заявяват ,че трудови злополуки не е имало.  

Според данните от представителното изследване най-рисковите сектори спрямо този 
показател са добивна промишленост (В), производство и разпределение на 
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D), транспорт, складиране и 
пощи (Н), хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и хотелиерство и 
ресторантьорство (I), където средната по този показател е изместена в посока на 
увеличаване на деля на тези, които заявяват, че е имало трудови злополуки. 
Единственият сектор, в който категорично можем да кажем, че по мнение на наетите е 
имало по-малко трудови злополуки е финансови и застрахователни дейности (K) 
(фигура 8.4). 
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Фигура 8.4 Трудови злополуки през последните 12 месеца във фирмата/организацията 

 
Сравнението с обективните данни за трудов травматизъм очертава следните проблеми: 

1. За част от секторите, за които обективните данни показват високо равнище на трудов 
травматизъм, субективната информация не очертава наличие на риск по изследвания 
показател – става дума основно за преработваща промишленост (С) и строителство (F). 
В случая представителното изследване има методологически, предварително зададени 
ограничения – то не е представително спрямо критерия големи – средни – малки 
фирми, а трудовият травматизъм е съсредоточен основно в големите фирми над 1000 
души. В допълнение трябва да отчетем и факта, че наетите не винаги са информирани 
за станали трудови злополуки особено в по-големите предприятия. Още – това важи 
особено за сектор строителство (А), при наличие на голям относителен дял скрито 
наемане и несигурност на заетостта, заетите са по-малко склонни да признават наличие 
на проблеми във фирмата, където работят. 

2. За друга част от секторите, за които обективните данни показват относително по-
малка степен на трудов травматизъм - хуманно здравеопазване и социална работа (Q), 
субективните данни очертават друга картина на съществуване на относително (спрямо 
другите секторите) повече трудови злополуки. Този проблем вече не е методологически 
и изследователски, а практически – става дума за определението на „трудова 
злополука” и степента на съответствие между официалното разбиране, което е в 
основата на статистическата информация и съдържанието, което работещите влагат в 
това понятие. Показателно е, че именно заетите в хуманно здравеопазване и социална 
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работа (Q) влагат в трудовата злополука съдържание по-широко от официално 
признатото. 

Така или иначе сравнението на данните показва разминаване между официалните 
данни да трудовите злополуки и това, което наетите знаят за случилото се. Това е 
проблем, който следва да се анализира допълнително при следващи изследвания. 

Независимо от ниския дял на трудовите злополуки и на причинените от работата 
отсъствия по болест, наетите са склонни да смятат, че работата им влияе на здравето. 
26.6 % от респондентите смятат, че здравето и безопасността им са изложени на риск 
по време на работа. Най-голям е този дял в сектора хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q) – почти 57 % от заетите в този сектор споделят това мнение. По този 
показател следват секторите добивна промишленост (В) и производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия (D). Това са трите сектора, в които 
повече от половината от заетите смятат, че здравето и безопасността им са подложени 
на риск. Най-малък е съответният дял в секторите финансови и застрахователни 
дейности (К), създаване и разпространение на информация (J) и хотелиерство и 
ресторантьорство (I). Субективната оценка в голяма степен съответства с обективните 
данни за професионалната патология, коментирана по-натам в текста. Секторите с най-
много случаи на регистрирани професионални заболявания (данните са 2007 и 2008 г.) 
съвпадат в общи линии със секторите, в които наетите заявят, че работата им влияе на 
здравето им. Два факта, установени чрез горното сравнение следва да се коментират. 
При сравнение на относителните дялове на наетите, които заявяват, че здравето и 
безопасността им са изложени на риск сектор хуманно здравеопазване и социална 
работа (Q) изпреварва традиционно схващаните като рискови добивна промишленост 
(В), производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия (D) и 
преработваща промишленост (С). В сектор здравеопазване (Q) чувствителността на 
заетите към рисковете за здравето им е много по-голяма поради по-голямата 
информираност за тях. Освен това – вторият факт, добивна промишленост не се 
появява при анализа на субективните данни заради ограничената статистическа 
значимост на данните за сектора при определянето на Z-score за този показател. 

Различията между относителните дялове наети, които заявяват, че работата им 
представлява риск за здравето в отделните сектори са предизвикани освен от 
действителния риск за здравето, така и от знанията и информираността на наетите за 
този риск. Това обяснява високият дял (най-висок сред секторите) на тези, които 
смятат, че здравето им е застрашено в хуманно здравеопазване и социална работа (Q).  

Делът на тези, които смятат, че работата влияе на здравето им е далеч по-висок от тези, 
които са изложени на риск по време на работа: почти 43 % от респондентите заявяват, 
че работата влияе на здравето им. При това по отношение на този показател се 
очертават няколко сектора, които силно се отличават от другите – така например в 
сектор образование (Р) почти 77% смятат, че работата се отразява на здравето им, 
съответният дял в сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q) е 
приблизително 63%, а в секторите добивна промишленост (В) и производство и 
разпределение на електрическа и топлинна енергия (D) – около 55%. Относително най-
малко според оценката на наетите работата се отразява върху здравето в секторите 
култура, спорт и развлечения (R) и професионални дейности и научни изследвания (М).  

Данните за сектор образование (Р) очертават картина, която следва да бъде 
коментирана. Делът на тези, които заявяват, че по време на работа здравето им е 
изложено на риск, относително, в сравнение с останалите сектори не е толкова голям. В 
същото време по другия показател – наети, които споделят, че работата им влияе на 
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здравето – оценка, която е по-лека, но все пак достатъчно категорична, образованието 
(Р) заема първо място сред секторите. Дори да не представлява непосредствен риск за 
здравето, работата може да влияе на здравето. При липсата на очевидни рискови 
фактори на работната среда и при регистрирана оценка на наетите, че работата влияе на 
здравето им – случаят на сектор образование (Р), съществуват поне две възможни 
обяснения. От една страна, съществуват фактори на работната среда, които официално 
не се признават и не се разпознават като рискови, но влияят на здравето – шум, 
предизвикан от говор, напрежение, несигурност... От друга - работещите трудно 
отделят влиянието, предизвикано от работата от влиянието на средата, в която живеят, 
като цяло. Този ефект се засилва при групи със съзнание за относително по-високо 
социално положение и относително по-ниско реално материално положение, при които 
общото недоволство от работата оказва негативно влияние върху здравето, независимо 
от очевидната липса на вредни условия на труд. Така става възможно сектор 
образование (Р), независимо от липсата на рискове за здравето, всъщност да бъде 
рисков. 

Като цяло наетите заявяват, че работата им води до здравословни проблеми. Около 1/3 
от респондентите в следствие на работата имат проблеми със зрението си, болки в 
гърба, главоболие и мускулни болки. 40% от тях се оплакват от стрес, повече от 60% - 
от обща умора, а между 20 и 26 % - от проблеми със съня, тревога и раздразнение. 
Самооценката на наетите за влиянието на работата върху здравния им статус не зависи 
от пола – мъжете и жените еднакво декларират, че са засегнати от здравни проблеми в 
следствие на работата им (фигура 8.5). 

 

Фигура 8.5 Влияние на работта върху здравето 
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Относително най-болни в следствие на работата са наетите в образованието (Р), 
хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и добивна промишленост (В) като 
високият ранг по обобщения показател „проблеми със здравето” в тези сектори се 
дължи на високия дял на заети, засегнати от стрес, обща умора, тревога и безпокойство. 
Точно обратното – най-малко се оплакват от здравословни проблеми в следствие на 
работата в секторите селско, горско и рибно стопанство (А), търговия, ремонт на 
автомобили и мотоциклети (G) и административни и спомагателни дейности (N). 
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Таблица 8.122. Наети със здравословни проблеми (по видове) в следствие на 
работата 

Здравословни 
проблеми (по вид) 

Най-засегнат сектор 
(сравнение на относителни 
дялове наети със 
здравословни проблеми) 

Втори засегнат сектор  Трети засегнат сектор 

Проблеми със слуха Добивна промишленост (B) Образование (P) Производство и 
разпределение на 
електрическа и 
топлинна енергия (D) 

Проблеми със 
зрението 

Образование (P) Държавно управление 
(O) 

Създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти (J) 

Проблеми с кожата Добивна промишленост (B) Производство и 
разпределение на 
електрическа и 
топлинна енергия (D) 

Транспорт, складиране 
и пощи (H) 

Болки в гърба Хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Финансови и 
застрахователни 
дейности (K) 

Добивна промишленост 
(B) 

Главоболие Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Финансови и 
застрахователни 
дейности (K) 

Болки в стомаха Хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Добивна промишленост 
(B) 

Образование (P) 

Мускулни болки Добивна промишленост (B) Преработваща 
промишленост (C) 

Хотелиерство и 
ресторантьорство (I) 

Дихателни 
проблеми 

Добивна промишленост (B) Образование (P) Доставяне на води (E) 

Сърдечни 
заболявания 

Добивна промишленост (B) Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Наранявания Дейности на домакинствата 
като работодатели (T) 

Добивна промишленост 
(B) 

Строителство (F) 

Стрес Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Създаване и 
разпространение на 
информация и 
творчески продукти (J) 

Обща умора Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Строителство (F) 

Проблеми със съня Хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Преработваща 
промишленост (C) 

Образование (P) 

Алергии Хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Добивна промишленост 
(B) 

Професионални 
дейности и научни 
изследвания (M) 

Тревога Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Държавно управление 
(O) 

Раздразнителност Образование (P) Дейности на 
домакинствата като 
работодатели (T) 

Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Общо здравословни 
проблеми 

Образование (P) Хуманно 
здравеопазване и 
социална работа (Q) 

Добивна промишленост 
(B) 

                                                 
22 Секторите са подредени според относителния дял на наетите в сектора, които споделят, че в следствие 
на работата си имат съответните здравословни проблеми. 
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Като цяло работещите са с относително най-нисък здравен статус в следствие на 
работата (според самооценката на наетите за собствените им здравословни проблеми) в 
сектор добивна промишленост (B), образование (Р), хуманно здравеопазване и 
социална работа (Q) и преработваща промишленост (С)23. Относително най-малко са 
наетите със здравословни проблеми в следствие на работата в селско, горско и рибно 
стопанство (А) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G). 

Горните данни за оценката на наетите и обективните данни за трудовите злополуки и 
трудовия травматизъм в сектор селско стопанство (А) на пръв поглед си противоречат. 
Всъщност между двата показателя – оценка за влиянието върху здравето и равнището 
на трудов травматизъм няма задължителна връзка. Работещите с по-ниско 
образователно равнище са склонни в по-голяма степен да не обръщат внимание на 
здравето си. Вероятно на това се дължи и факта, установен при анализа на обективните 
данни, че независимо от високия риск в сектор „селско стопанство” (А), равнището на 
професионална патология, мерено чрез броя на регистрираните професионални 
заболявания, е относително ниско. 

Вредните условия на труд относително се компенсират от системите за управление на 
безопасността на труда. Логично е там, където условията на труд са вредни, най-вече 
поради технологични причини, системите за управление на безопасността да са развити 
в голяма степен. В огромната си част фирмите и организациите имат изградена система 
за управление на безопасността на труда и здравето при работа – почти 90% от 
интервюираните споделят за съществуването на подобна система. Най-малък е делът на 
заетите, които споделят мнението за съществуването на подобна система на работното 
им място в сектор други дейности (S), професионални дейности и научни изследвания 
(М), операции с недвижими имоти (L) и във финансови и застрахователни дейности 
(К). В същото време 100% от заетите в сектор добивна промишленост (В) споделят за 
съществуването на система за управление на безопасността на труда. Относително 
ниският дял на тези, които заявяват за съществуването на подобна система в секторите 
професионални дейности и научни изследвания (М) и финансови и застрахователни 
дейности (К) се дължи на високия дял на респондентите, които не знаят дали подобна 
система съществува. 

Профилите на отделните сектори от гледна точка на елемента „работа и здраве” са 
следните: 

Селско, горско и рибно стопанство (А) се характеризира с относително по-ниска степен 
на отсъствия по здравословни причини. По-малък спрямо общия показател за страната 
е и делът на заетите, които смятат, че работата им оказва влияние върху здравето им. В 
сектора трудови злополуки има – малко повече от 9% от интервюираните декларират, 
че е имало трудови злополуки през последните 12 месеца на работното им място. Този 
дял е на равнището на общия за страната. Сред останалите сектори, селското 
стопанство заема 12 място по този показател (при ранжиране от най-нисък към най-
висок относителен дял на наети, които декларират наличие на трудови злополуки на 
работното им място). Като цяло заетите в сектора са с много добър здравен статус 
според собствената си оценка. Относителният дял на наетите, които се оплакват от 
здравословни проблеми в този сектор е най-малък, ако пренебрегнем по-доброто 
представяне на сектора дейности на екстериториални организации (U), за който обаче 
данните не се достатъчни за категорични изводи. От гледна точка на системите за 

                                                 
23 Сравнението между секторите по този показател е направено чрез изчисляване на композитен 
индикатори и Z-score (графика 8.)  
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безопасност, както и на ангажимента на работодателя към здравния статус на наетите, 
секторът е близо до общите показатели за страната и в средата при ранжирането на 
секторите по скалата от 1 (слаб риск според изследвания показател) до 21 (висок риск 
според изследвания показател). 

Добивна промишленост (В) има противоположен профил на описания по-горе. 
Равнището на трудовите злополуки както и общия здравен статус на наетите 
(самооценка) нареждат сектора сред най-рисковите. В същото време от гледна точка на 
мерките за въвеждане на системи за безопасност и предоставянето на здравни услуги на 
работното място, секторът е сред най-добре представящите се. Повече от половината от 
интервюираните наети в сектора (този относителен дял е два пъти по-висок от общия за 
страната) смятат, че здравето им е изложено на риск. Най-разпространените оплаквания 
в сектора са за обща умора, мускулни болки, стрес, болки в гърба. Всички видове 
здравословни проблеми са надпредставени в сектора, но силно увеличени спрямо 
средните за страната са относителните дялове на наетите в него, които се оплакват от 
дихателни проблеми, сърдечни заболявания и наранявания. 

Преработваща промишленост (С), е секторът с най-много отсъствия по здравословни 
причини. Въпреки че относително малък дял (около 10%)  наети в сектора декларират, 
че здравето им е изложено на риск, повече от половината наети смятат, че работата им 
влияе на здравето.  Най-разпространените оплаквания в сектора са за обща умора, 
мускулни болки, стрес, главоболие и болки в гърба. Като цяло секторът е сред най-
рисковите от гледна точка на здравословните проблеми на наетите в него (17 ранг от 
21, при редица от 1 до 21 в посока на нарастване на риска). В сектора е относително 
нисък дела на наетите, които декларират, че през последните 12 месеца е имало 
трудови злополуки във фирмата, където работят. От гледна точка на системите за 
безопасност и предоставянето на здравни услуги на и чрез работното място, секторът е 
близо до общите показатели за страната като остава в по-добре представящата се 
половина от нарастващата в посока на риска редица от сектори.  

Каре 8.1. Намаляване на отсъствията по болест чрез осигуряване на здравна помощ 
на работното място 
В голямо индустриално предприятие, специализирано в обработката на цветни метали, е осигурено 
здравно обслужване на място. На работното място има лекар, който при необходимост оказва първа 
помощ, лекува остри заболявания и контролира болничните листове. 
 
Благоприятните ефекти са както за работещите, така и за работодателите. Работещите не губят 
време, за да чакат при личен лекар, получават навременно лечение, в начален стадий на заболяването. 
Това намалява значително продължителността на временната неработоспособност. 
 
Лекарят, който познава условията на работа, има възможност да дава конкретни препоръки на 
работодателя, да препоръчва начини за ограничаване на неблагоприятни за здравното състояние на 
работещите условия, да провежда сезонна профилактика. 
 
Чрез осигуряването на здравна помощ на работното място ръководството на предприятието успява 
да ограничи до минимум неправомерно издаваните болнични листове, проблем, който преди това е 
силно разпространен. 

Въпреки че в сектора производство и разпределение на електрическа и топлинна 
енергия и на газообразни горива (D) относителният дял на отсъствалите по 
здравословни причини не е толкова голям, повече от половината от респондентите 
декларират, че здравето им е изложено на риск и че работата им влияе на здравето им. 
Относителният дял наетите, които се оплакват от здравословни проблеми не е толкова 
голям, като преобладават общата умора, проблемите със зрението, главоболието. Това е 
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секторът с най-много трудови злополуки – 42,9% от интервюираните декларират, че 
през изминалите 12 месеца във фирмата име имало трудова злополука. Секторът е сред 
най-добре представящите се по показатели, свързани с предоставянето на здравни 
услуги на и чрез работното място.  

Спецификата на сектора доставяне на води, канализационни услуги, управление на 
отпадъци и възстановяване (Е) е в относително слабото му представяне по 
показателите, свързани с предоставянето на здравни услуги на и чрез работното място. 
Относително нисък – 63,9% от интервюираните в сектора е делът на тези, които 
декларират, че през изминалите 12 месеца са се ползвали от осигурени профилактични 
прегледи. Според този относителен дял секторът се нарежда на 15 място по 
нарастващата в посока към риска редица на секторите. Същото е мястото, което 
секторът получава и според относителния дял на наетите в него, които заявяват, че на 
работното им място има здравен пункт. Малко по-добре, но все пак на равнището на 
общите показатели за страната е представянето на сектора от гледна точка на 
въвеждането на системи за безопасност. Едновременно с това обаче, равнището на 
трудови злополуки в сектора е относително ниско, а здравният статус на наетите в него 
– на равнището на средните показатели за страната. Преобладаващите здравословни 
проблеми, от които се оплакват наетите в сектора са обща умора, мускулни болки, 
главоболие и проблеми със зрението. Спрямо разпределенията за различните видове 
здравословни проблеми общо за страната, единственият дял в сектора, който е 
изразително увеличен – два пъти, е този на наетите, които декларират, че изпитват 
дихателни проблеми. 

От гледна точка на отсъствията по здравословни причини и трудовите злополуки 
представянето на сектора Строителство (F) е по-скоро рисково – секторът се нарежда 
сред тези от втората половина на прогресиращата към риска редица. Представянето му 
по показателите за предоставяне на здравни услуги на и чрез работното място е на 
равнището на средните за страната, като изключение прави наличието на здравен пункт 
на работното място – само 22,2% от наетите в сектора заявяват, че имат достъп до 
здравен пункт в работата си. Независимо от относително ограниченото осигурено 
предлагане на здравни услуги, здравословният статус на наетите в сектора е 
относително добро. Преобладаващите проблеми са обща умора и болките в гърба. 
Значително по-голям от средния за страната е делът на наетите в сектора, които се 
оплакват от наранявания. Относителните дялове на наетите в сектора, които смятат, че 
здравето им е изложено на риск, както и на тези, които декларират, че работата им 
влияе на здравето, е съпоставим, дори съвпада с общите дялове за страната като цяло. 

Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) е секторът с най-малко трудови 
злополуки – секторът заема 3 място в прогресираща към риска редица на относителни 
дялове след дейности на екстериториалните организации (U) и дейности на 
домакинствата (Т). Като цяло наетите са с добър здравен статус и отсъстват 
относително рядко по здравословни причини. Относително малко са и наетите в 
сектора, които декларират, че здравето им е изложено на риск, както и тези, според 
които работата им влияе на здравето. Секторът има относително по-слабо представяне 
по показателите, отнасящи се до въвеждането на системи за безопасност и осигурен 
достъп до здравни услуги, но все пак остава в първата половина на ранжираните според 
съответните относителни дялови сектори. Най-проблематично изглежда наличието на 
здравен пункт във фирмите – само 21,2% от изследваните наети в сектора декларират 
наличието на здравен пункт на работното си място. 
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Секторът транспорт, складиране и пощи (Н) е изключително рисков от гледна точка на 
равнището на трудови злополуки. Това е един от най-лошо представящите се сектори 
по този показател – само добивната промишленост (В) и производството и 
разпределения на електрическа и топлинна енергия (D) показват по-високи дялове на 
наети в сектора, които декларират, че през последните 12 месеца са имали трудови 
злополуки в непосредствената си трудова среда. Относително по-висок е и 
относителният дял на наетите, които заявяват, че здравето им е застрашено – този 
относителен дял за сектора е с около 6 процентни пункта по-висок от средния за 
страната. Като цяло обаче отсъствията по здравословни причини, оценките на наетите 
за риска и за здравословните им проблеми са на равнището на общите за страната. 
Секторът се представя относително добре по показателите, свързани с въвеждането на 
системи за безопасност и за осигурени достъп до здравни услуги, като известни 
проблеми се регистрират във връзка с наличието на медицински пунктове на работното 
място. Наетите в сектора в най-голяма степен се оплакват от обща умора, като цяло 
картината на здравословните проблеми в сектора повтаря тази за страната като цяло.  

Спецификата в профила на сектора хотелиерство и ресторантьорство (I) е свързана с 
относително ограниченото въвеждане на системи за безопасност и със слабото 
предлагане на профилактични прегледи и на допълнително здравно осигуряване. В 
същото време в голяма част от фирмите от сектора има изградени медицински 
пунктове. Като цяло работната сила в сектора няма изразени здравословни проблеми. 
Малък е делът на наетите, които смятат, че са изложени на риск или че работата им 
влияе на здравето им. 

Профилът на сектора създаване и разпространение на информация и творчески 
продукти, далекосъобщения (J) се задава от ниската степен на трудови злополуки и 
отсъствия по здравословни причини, ограниченото въвеждане на системи за 
безопасност и достъп до здравни услуги на работното място и от високия дял на наети, 
които се оплакват от здравословни проблеми. Сред видовете здравословни проблеми, 
преобладаващият е стресът. Всичко останали дялово са в рамките на средните за 
страната, като леко завишения има при относителния дял наети в сектора, които се 
оплакват от тревога и безпокойство. Секторът има добро представяне (5 място в 
прогресиращата към риска редица на секторите) по показателя относителен дял наети, 
които имат предоставено от работодателя допълнително здравно осигуряване. 

Спецификата на сектора финансови и застрахователни дейности (K) се задава от много 
високия дял на отсъствията по здравословни причини и от относително по-ниския 
здравен статус на наетите в него. В същото време относително незначителен е делът на 
интервюираните в сектора, които декларират, че здравето им е изложено на риск или че 
работата влияе на здравето им. Сред най-разпространените здравословни проблеми на 
наетите в сектора са общата умора, стреса, главоболието, болките в гърба и проблемите 
със зрението, като относителните дялове на наетите в сектора, които се оплакват от 
тези проблеми чувствително надвишават средните за страната. Като цяло секторът се 
представя много по-добре по показатели, свързани с предоставянето на здравни услуги 
на и чрез работното място. Проблематично изглежда въвеждането на системи за 
безопасност – само около 83% от интервюираните в сектора декларират, че на 
работното им място е въведена такава система, като този резултат отрежда на сектора 
17 място в прогресиращата към риска редица на секторите. 

В сектора операции с недвижими имоти (L) отсъствията по здравословни причини, 
както и трудовите злополуки могат да бъдат определени като незначителни. Като цяло 
наетите оценяват благоприятно здравословния си статус. В преобладаващия случай 
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наетите в сектора смятат, че работата им не се отразява на здравето им. В същото време 
относително много висок е делът на наетите в сектора, които декларират, че здравето 
им е изложено на риск. Секторът изглежда проблематичен и поради относително 
ниската степен на въвеждане на системи за безопасност, както и поради ограниченото 
организирано предлагане на медицински услуги на работното място. 

Профилът на професионални дейности и научни изследвания (M) се определя от 
едновременното съществуване на две на пръв поглед противоречиви характеристики. 
От една страна налице са относително висока степен на отсъствия по здравословни 
причини и относително висок дял на наети в сектора, които декларират случването на 
трудови злополуки през последните 12 месеца на работното им място. От друга, 
наетите в сектора в преобладаващата си част смятат, че здравето им не е изложено на 
риск и че работата им не влияе на здравето им. Особено по последния индикатор 
секторът получава 3 място сред останалите сектори в прогресиращата към риска 
редица. Секторът изостава спрямо останалите по отношение на въвеждането на системи 
за безопасност, а по останалите индикатори, свързани с предоставянето на здравни 
услуги има по-скоро средно представяне. Като цяло наетите в сектора слабо се 
оплакват от здравословни проблеми, като единствено проблемите със зрението са по-
разпространени в сравнение с показателите за страната като цяло. 

Спецификата на сектора административни и спомагателни дейности (N) се определя от 
относително лошото представяне по показателите, свързани с въвеждането на системи 
за безопасност, провеждането на профилактични прегледи (20 място сред секторите, 
което обаче може да се приеме за последно поради ограничената информация за 
последния сектор – дейности на екстериториалните организации (U), достъп до 
допълнително здравно осигуряване и наличие на здравен пункт във фирмите. Като цяло 
отсъствията по здравословни причини са силно представени и голяма част от наетите в 
сектора смятат, че здравето име е изложено на риск. Почти същият дял наети в сектора 
смятат, че работата им влияе на здравето, но сравнен с останалите сектори този дял не е 
толкова висок. Наетите в сектора доста слабо се оплакват от здравословни проблеми – 
всички дялове, които представляват наетите в сектора с различен по вид здравословни 
проблеми са по-малки от общите съответни дялове за страната. 

Според данните от представителното изследване секторът държавно управление (O) 
изглежда проблематичен поради относително много ниското присъствие на системи за 
безопасност и ограниченото предоставяне на здравни услуги на и чрез работното място. 
Отсъствията по здравословни причини, дори и трудовите злополуки са около 
равнището на общите за страната показатели. Делът на наетите в сектора, които смятат, 
че здравето им е изложено на риск е по-нисък от средния за страната, докато този на 
наетите, според които работата влияе на здравето им е сравним с общия показател. 
Като цяло наетите в сектора имат повече здравословни проблеми в сравнение с тези от 
другите сектори – той получава 16 място в прогресиращата към риска редица по този 
показател, като след него са най-рисковите сектори, за които е характерно тежкото 
производство. Стресът, общата умора, тревогата и безпокойството са проблеми, които 
се срещат по-често в този сектор. Надпредставено спрямо средните показатели е и 
разпространението на проблемите, свързани със зрението. 

Секторът образование (P) изглежда изключително проблематичен поради 
изключително високите дялове на наетите в него, които декларират, че здравето им е 
изложено на риск (37,7% от наетите в сектора и 18 място в прогресиращата редица от 
съответни относителни дялове за отделните сектори) и че работата им влияе на 
здравето им (76,6%  и 21 място). Независимо че отсъствията по здравословни причини 
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са на равнището на средните за страната, а трудовите злополуки са подпредставени, 
наетите в този сектор в най-голяма степен изпитват здравословни проблеми. Всички 
дялове на наети в сектора, засегнати от различни видове здравословни проблеми са по-
високи от общите за страната с изключение на засегнатите от наранявания. При някои 
видове проблеми обаче, засегнатите в този сектор са далеч повече: така е по отношение 
на проблемите със слуха, със зрението, главоболието, стреса и общата умора. Дяловете 
на наети в сектора, които изпитват дихателни и сърдечни проблеми са 2,5 – 3 пъти по 
високи от средните за страната. В сектора се организират профилактични прегледи и 
има здравни пунктове в организациите, но достъпът до допълнително здравно 
осигуряване е изключително ограничен. 

Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) - профилът на този сектор е близък до 
представения по-горе, най-вече заради оценките на наетите в него за това, че здравето 
им е изложено на риск (делът за този сектор е много по-висок в сравнение със същия за 
сектор Образование (Р) и че работата им влияе на здравето. Този профил обаче се 
допълва от относително високото равнище на трудови злополуки – 13,5 от наетите 
декларират, че през последните 12 месеца е имало трудови злополуки в организацията, 
където работят като този относителен дял отрежда 16 място на сектора по този 
показател. В същото време отсъствията по здравословни причини не са разпространени. 
Наетите в сектора са засегнати в огромна степен от здравословни проблеми – тези, 
които са надпредставени спрямо общите показатели за страната са болки в гърба, 
главоболие, стрес, обща умора, тревога, проблеми, свързани със съня. Специфично за 
сектора е разпространението на проблеми, свързани с алергии. В сектора са въведени 
системи за безопасност, не съществува и проблем с предлагането на здравни услуги на 
работното място. Известен допълнителен риск се очертава от сравнително ограничения 
достъп до допълнително здравно осигуряване. 

Култура, спорт, развлечения (R) не може да бъде определен като рисков сектор спрямо 
анализирания елемент, въпреки недостатъчното (относителното изоставане спрямо 
другите сектори) на въвеждането на системи за безопасност, достъп до здравни услуги 
на и чрез работното място. Като цяло според оценката на интервюираните работата в 
този сектор оказва слабо въздействие върху здравето, здравето на наетите слабо е 
изложено на риск, отсъствията по здравословни причини, още повече трудовите 
злополуки са незначителни. В преобладаващата си част наетите в сектора не се 
оплакват от здравословни проблеми – нито един от видовете здравословни проблеми не 
са разпространени в сектора повече, отколкото средно за страната. 

Профилът на сектора други дейности (S) е подобен на представения по- горе: много 
слабо представяне на сектора по показатели, свързани с въвеждането на системи за 
безопасност и достъп до здравни услуги чрез работното място и в същото време 
относително нисък риск за наетите в сектора. Прави впечатление относително по-
ниският дял на наетите в сектора, изложени на стрес спрямо общия показател за 
страната. Дори делът на засегнатите от обща умора е по-малък. 

Дейности на домакинствата като работодатели (T) - Този сектор изглежда рисков 
поради високият дял на оценките, че здравето на наетите е изложено на риск и че 
работата им влияе на здравето им. В сектора са въведени системи за безопасност и са 
създадени здравни пунктове, но няма осигурен достъп до допълнително здравно 
осигуряване. Наетите в сектора имат здравословни проблеми, налице са и отсъствия по 
здравословни причини – и двата показателя са около средните за страната. Най-често 
срещаните здравословни проблеми на наетите в сектора са общата умора и 
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нараняванията. В сектора се срещат и проблеми, свързани със стреса, тревогата и 
безпокойството. 

Секторът дейности на екстериториални организации и служби (U) не може да бъде 
анализиран специфично поради недостатъчната информация за този показател.  

Отклоненията от композитния индикатор за наети със здравословни проблеми в 
следствие на работата (Z-score) очертават две групи сектори (фигура 8.6): 

1. Сектори, където наетите са с по-малко причинени от работата здравословни 
проблеми: търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), селско, 
горско и рибно стопанство (А), административни и спомагателни дейности 
(N). 

2. Сектори, където, наетите със здравословни проблеми са относително повече. 
Тези сектори могат да бъдат определени като рискови от тази гледна точка. 
Това са (в намаляваща прогресия на риска): 
• Добивна промишленост (В); 
• Образование (P); 
• Хуманно здравеопазване и социална работа (Q); 
• Преработваща промишленост (С); 

Фигура 8.6  Отклоненията от композитен индикатор за наети със здравословни 
проблеми в следствие на работата 

 
На основата на анализираните индикатори чрез ранжиране на секторите и изчисляване 
на среден ранг за всеки от тях, определяме секторите, в които рискът, свързан с 
елемента „работа – здраве” е най-силно изразен (Таблица 8.2). 
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Таблица 8.2. Ранжиране на секторите по „показател работа – здраве” 
сектор І ІІ ІІІ ІV V VІ VІІ VІІІ ІХ Х ХІ 
A 0 0 0 0 0 0 0 13 11,5 0,00 0 
B 18 20 19 0 20 21 0 0 0 6,78 19 
C 21 0 16 0 0 18 0 11 0 6,44 17 
D 0 19 18 0 21 0 0 0 0 4,44 15 
E 0 17 0 0 18 0 15 0 15 1,78 7 
F 0 12 0 0 16 0 0 0 14 1,67 6 
G 0 0 0 0 0 0 0 0 16,5 2,00 8 
H 0 13 0 0 19 0 0 0 10 3,56 12 
I 
 

0 0 0 0 0 0 18 19 0 4,22 13,5 
J 0 0 0 15 15 0 12 0 13 1,56 5 
K 20 0 0 17 0 0 0 0 8 0,00 0 
L 0 14,5 0 18 0 0 14 10 11,5 0,00 0 
M 17 0 0 19 0 0 12 14 0 2,22 9 
N 19 16 0 0 0 0 20 12 16,5 4,22 13,5 
O 
 

0 0 0 14 0 0 17 18 19 6,22 16 
P 0 18 21 16 0 20 0 20 0 8,78 21 
Q 0 21 20 0 17 19 0 16 0 8,56 20 
R 0 0 0 0 0 0 16 17 20 2,33 10,5 
S 0 0 0 20 0 0 19 15 18 6,67 18 
T 16 14,5 17 0 0 0 12 21 9 2,33 10,5 
U 0 0 0 21 0 0 21 0 21 0,00 0 

 
І. Ранг според относителен дял на отсъствалите по здравословни причини; 
ІІ. Ранг според относителен дял на наетите, според които здравето им е изложено на 
риск; 
ІІІ. Ранг според относителен дял на наетите, според които работата оказва влияние на 
здравето им; 
ІV. Ранг според относителен дял наети, които потвърждават съществуването на система 
за управление на безопасността; 
V. Ранг според относителен дял на наетите, които потвърждават съществуването на 
трудови злополуки през последните 12 месеца; 
VІ. Ранг за наети със здравословни проблеми; 
VІІ. Ранг според относителен дял наети, които потвърждават, че през последните 12 
месеца са проведени профилактични медицински прегледи; 
VІІІ. Ранг според относителен дял наети, които потвърждават, че имат допълнително 
здравно осигуряване; 
ІХ. Ранг според относителен дял наети, които потвърждават, че на работното им място 
има здравен пункт. 
Х. Средна стойност от ранжирането за индикаторите по елемент „Работа-здраве”; 
ХІ. Ранжиране на средните рангове за представяне по елемент „Работа – здраве”. 

Общата оценка за риска по показател „работа – здраве” включва следните сектори, 
подредени от висок към намаляващ риск: 

1. Образование (P); 
2. Хуманно здравеопазване и социална работа (Q); 
3. Добивна промишленост (В); 
4. Други дейности (S); 
5. Преработваща промишленост (С); 
6. Държавно управление (O); 
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7. Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на 
газообразни горива (D); 

8. Административни и спомагателни дейности (N); 
9. Хотелиерство и ресторантьорство (I); 
10. Транспорт, складиране и пощи (Н); 
11. Дейности на домакинствата като работодатели (T); 
12. Култура, спорт, развлечения (R). 

 
Относителното разминаване между направената оценка за риска и обективните данни 
за трудов травматизъм и професионална патология (анализирани по-натам в текста) и 
най-вече високата позиция от гледна точка на риска за здравето на секторите 
Образование (P) и Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) се обясняват по 
следния начин: 

1. Субективната оценка за рисковете за здравето се влияе от образователното 
равнище и информираността за здравето на работещите – колкото то е по-високо, 
толкова повече нараства чувствителността към последиците от работата; 
2. Субективната оценка се влияе от самооценката за материалното положение – 
колкото по-ниско се оценява материалното положение, толкова повече нараства 
усещането, че работата уврежда здравето.  
3. При общата оценка на риска за здравето, направена на основата на субективната 
оценка, е взето предвид наличието на системи за управление на безопасността на 
труда. Колкото повече са развити тези системи, толкова повече се ограничава 
рискът, който е следствие от технологията. 
4. Обективните данни отразяват въведеното в политиките (най-вече в трудовото 
законодателства) разбиране за рискови фактори на работната среда. Хората 
възприемат и оценяват много повече и много по-особени рискове, които остават 
извън официално приетото определение за „вредни условия на труд”. 

Като цяло преобладаващата част от наетите придават значение на начина, по който 
работата се отразява на здравето им: 64,2% от интервюираните заявяват, че за тях е 
„много важно”, работата да не уврежда здравето им, а 33,7% - че това е „важно”. На 
практика няма наети, които не отдават значение на това дали работата влошава 
здравето им. При тези нагласи секторите, които застрашават здравето би следвало 
трайно да отблъскват работната сила, или при наличие на други, задържащи заетостта в 
тях фактори (заплаха от безработица, високи доходи и др. под.) да се характеризират с 
висока степен на текучество.  

Секторите, в които се установяват значителни отклонения от средната по показателя 
„доколко важно е за вас работата да не уврежда здравето ви” се разделят на две групи 
(Фигура 8.7): 

1. Група на секторите, в които отклонението е в посока на намаляване на 
важността, която наетите придават на връзката работа-здраве. Това са в най-
голяма степен строителство (F), хуманно здравеопазване и социална работа (Q).  

2. Група на секторите, където отклонението е в посока на увеличаване на 
важността за наетите на влиянието на работата върху здравето им. Това е в най-
голяма степен търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G). 
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Фигура 8.7 Влияние на работата върху здравето по сектори 

 

Данните показват, че съществува връзка между оценката на наетите за влиянието на 
работата върху здравето им и доколко това е важно за тях.  Отговорите на наетите, че е 
„много важно” и „важно” работата да не уврежда здравето им са приблизително равно 
представени сред тези, които декларират, че работата им се отразява на здравето им и 
тези, които заемат обратната позиция (Фигура 8.8). Но връзката се променя, при 
отговора „не е важно работата да не уврежда здравето” – той е относително по-слабо 
представен сред тези, които декларират, че работата им влияе на здравето им и силно 
представен сред наетите с обратно мнение. Данните показват, че тези, които заявяват, 
че работата им влияе на здравето, в по-голяма степен придават значение на това, 
работата да не уврежда здравето им. Този извод се потвърждава и при анализа на 
двумерното разпределение за показателите „смятате ли, че по време на работа сте 
изложен на риск?” и „доколко важно е за вас работата да не уврежда здравето ви?”. 
Делът на тези, които декларират, че „никак не е важно” работата да не уврежда 
здравето им силно нараства сред наетите, според които работата им всъщност не 
представлява риск за здравето им. (Фигура № 8.9). Тази връзка не може еднозначно да 
се тълкува, но все пак има основание да се смята, че вредните условия на труд по-скоро 
не водят до отказ или въздържане от работа при наличието на такива условия. 
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Фигура 8.8 Влияние на работата върху здравето 
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Фигура  8.9 Рискове за здравето по време на работа 
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За наетите е важно работодателят да им осигурява профилактични прегледи всяка 
година, но все пак не толкова важно колкото работата да не уврежда здравето им. В 
рамките на цялата, представителна за страната съвкупност, 26 % смятат, че 
профилактичните прегледи са много важни, 43,6% - че са важни, а 20,2% - че не са 
„нито важни, нито неважни”.  Анализът на отклоненията от средното разпределение 
показва следното (Фигура 8.10) 

1. Най-голямо е отклонението в посока на по-голяма важност на 
профилактичните прегледи за наетите в сектор добивна промишленост (В), 
където рискът за наетите е най-голям, в транспорт, складиране и пощи (Н) и 
в хуманно здравеопазване и социална работа (Q). 

2. Сред секторите, при които се наблюдава отклонение в другата посока – към 
намаляване на важността, придавана на профилактичните прегледи, са 
създаване и разпространение на информация и творчески продукти, 
далекосъобщения (J), други дейности (S). И двата сектора са сред тези, в 
които наетите по-скоро нямат здравословни проблеми.  

Осигуряването на профилактични прегледи не се схваща като важно само по себе си, а 
по-скоро е важно там, където е необходимо зарази усещането за влошен здравен статус 
в следствие на работата. 

Фигура 8.10 Профилактични прегледи по сектори 
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8.3. Влияние на факторите на работната среда за наличието 
на здравословни проблеми 
Анализът на данните за показателя „здраве”, поставя въпроса: „От какво зависи 
субективната оценка за влиянието на работата върху здравето?”. Най-важната връзка, 
която следва да бъде проверена е тази между оценката за влиянието върху здравето от 
една страна и за степента на въздействие на факторите на работната среда – от друга. 
Тази връзка е заложена в самата концепция за здравословни условия на труд и е 
въведена в съществуващите регулации и практически мерки. Направените досега на 
основата на събраната субективна информация разсъждения показват, че съществуват 
множество допълнителни фактори, свързани с работата, но невключени в 
съдържанието на понятието „здравословни и безопасни условия на труд”, които влияят 
на здравето на работещите и най-вече на оценката им за него. Голяма част от тези 
фактори остават извън регулациите, което намалява ефекта от предприеманите мерки. 

За установяване на връзката между здравословните проблеми, причинени от работата и 
въздействията на факторите на работната среда бяха направени 16 многофакторни 
модела. Като зависими променливи са използвани процентът на наетите във всеки 
сектор, които имат съответния проблем със здравето, дължащ се на работата, а като 
независими променливи - процентите на наетите във всеки сектор, които са посочили, 
че повече от половината от времето са били изложени на съответните въздействия. 

Установените зависимости са следните: 

1. Главоболието, стресът, общата умора, тревогата и безпокойството, 
раздразнителността и избухливостта, т. е проблемите, които можем да отнесем към 
тези, свързани преди всичко с психиката, не се дължат на никое от въздействията.  
2. Подобно на „психическите” здравословни проблеми, проблемите със зрението и 
болките в гърба не се дължат на нито едно от известните въздействия. 
3. Останалите здравословни проблеми зависят от поне едно от въздействията. 
Резултатите са обобщени в Таблица 8.3. 
 
Таблица 8.3. Въздействия, влияещи върху здравословните проблеми, породени от 

работата24. 
Резултат Първи фактор Втори фактор Трети фактор Четвърти фактор 

Проблеми със 
слуха 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 
се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

(-) Дишане на 
пушек, дим (като 
при заваряване 
или отработени 
газове), прах 
(като прах от 
дървесина или 
руда) 

  

Проблеми с 
кожата 

(-) Дишане на 
пушек, дим (като 
при заваряване 
или отработени 
газове), прах 
(като прах от 
дървесина или 
руда) 

(+) Боравене или 
досег с кожата на 
химически 
продукти или 
вещества 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 
се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

(+) Ниски 
температури, 
независимо на 
открито или 
закрито 

Болки в стомаха (+) Боравене или 
пряк контакт с 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 

  

                                                 
24 Факторите са подредени по важност, с (+) са отбелязани правите връзки, а с (-) – обратните). 
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Резултат Първи фактор Втори фактор Трети фактор Четвърти фактор 
материали, които 
могат да 
причинят зарази, 
като отпадъци, 
телесни 
течности, 
лабораторни 
материали и др. 

се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

Мускулни болки 
в раменете, врата 
и/или в 
горните/долните 
крайници 

(+) Високи 
температури, 
заради които се 
потите дори 
когато не 
работите 

   

Дихателни 
проблеми 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 
се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

   

Сърдечни 
заболявания 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 
се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

   

Наранявания (+) Дишане на 
пушек, дим (като 
при заваряване 
или отработени 
газове), прах 
(като прах от 
дървесина или 
руда) 

   

Проблеми със 
съня 

(+) Боравене или 
пряк контакт с 
материали, които 
могат да 
причинят зарази, 
като отпадъци, 
телесни 
течности, 
лабораторни 
материали и др. 

(+) Толкова 
силен шум, че Ви 
се налага да 
говорите на 
висок глас на 
хората 

  

Алергии (+) Боравене или 
досег с кожата на 
химически 
продукти или 
вещества 

   

 

Многофакторният анализ доказва следните връзки: 
1. Въздействието на силния шум се оказва фактор за доста от здравословните 
проблеми. При някои от видовете здравословни проблеми (дихателни и сърдечни 
проблеми) няма логическа връзка с шума като фактор на работната среда, въпреки че 
многофакторният анализ показва наличието на статистически значима връзка. 
Вероятно силното разпространение на шума като фактор на работната среда и най-вече 



 198  

лесното разпознаване на този фактор от страна на работещите, оказва влияние за 
установяваната връзка с преобладаващата част от видовете здравословни проблеми, 
причинени от работата.   
2. Връзката между дишането на пушек, дим (като при заваряване или отработени 
газове) и прах (като прах от дървесина или руда), като фактор, и проблемите със слуха 
и проблемите с кожата, като резултат, е обратна, т.е. в секторите, в който делът на 
наетите, изложени на това въздействие е по-висок, делът на наетите, които имат тези 
два здравословни проблема е по-нисък.  
 
Данните от изследването дават основания за следните изводи: 
1. Здравословните проблеми, за които работещите смятат, че се причиняват от 
работата, не могат да бъдат изцяло обяснени с въздействията, които подлежат на 
измерване и регулиране в сега прилаганите практики; 
2. Проблемите, свързани по-скоро с психическото натоварване, които се 
разпространяват все повече, не могат изобщо да бъдат обяснени с познатите 
въздействия. 
3. Има основание за подозрението, че работещите не знаят на какви въздействия са 
изложени – те чуват шума, но останалите въздействия по-скоро остават неразпознати 
или непризнати. 
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Допълнителен материал към VIII.1 - Анализ на трудовите 
злополуки по сектори на база статистически данни от НОИ 
 
І.    Разпределение по  средносписъчен състав на осигурените лица (в %) по  секторите на КИД  
 

Класиране 2004 2005 2006 2007 
  Сектор % Сектор % Сектор % Сектор % 

1 C 24 C 24 C 24 C 23 

2 G 17.7 G 18 G 19 G 20 

3 O 9.53 O 9 L 10 L 10 

4 L 8.86 L 9 O 9 F 8 

5 H 7.68 H 7 H 7 O 8 

6 P 5.55 F 6 F 7 H 7 

7 F 5.53 P 5 P 5 P 5 

8 Q 5.49 Q 5 Q 5 Q 5 

9 S 3.51 S 4 S 4 S 4 

10 I 3.25 I 3 I 4 I 4 

11 A 3.21 A 3 A 3 A 3 

12 D 2.57 D 2 D 2 D 2 

13 K 1.69 K 2 K 2 K 2 

14 B 1.35 B 1 B 1 B 1 

15 U 0.04 U 0 U 0 U 0 

16 T 0 T 0 T 0 T 0 
 
 Изводи: 
От изложените данни се вижда следното: 

1. Секторите „Преработваща промишленост“ и „Търговия, ремонт, техническо обслужване 
автомобили...“ през разглежданите години заемат трайно водещите позиции по % 
ангажирани лица. Освен това се забелязва тенденция за увеличаване на лицата, заети във 
втория сектор (от 17.7 до 20% в периода 2004-2007 г.). 

2. Сектор „Операции с недвижими имоти“ по процент на заетите лица, от 2006 г. заема 
трайно трета позиция, като излиза пред Сектор“ Държавно управление; задължително 
обществено осигуряване“ (падащ от трета на пета позиция) 

3. Делът на работещите в Сектор „Транспорт, складиране, съобщения“ леко спада , но през 
последните години процентно се задържа на едно ниво (7%) 

4. Покачва се делът на заетите в сектор „Строителство” (от 5.53 на 8%), което корелира с 
данните за сектор „Операции с недвижими имоти“ 

5. Секторите „Образование“, „Здравеопазване и социални дейности“ “, „Др. дейности 
обслужващи обществото и личността“, „Хотели и ресторанти“, „Селско, ловно и горско 
стопанство“, „Производство и разпределение. на електричество и топлинна 
енергия...“,“Финансово посредничество“ и „Добивна промишленост“ след лек спад през 2005 
г задържат процентното ниво на заетост  

6. Прави впечатление, че  заетите в сектор „Добивна промишленост“ са едва 1% от 
работещите, което трябва да се има пред вид при  разглеждане на  последващите 
показатели. 
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ІІ. Класиране на предприятията по брой трудови злополуки от гледна точка на големината на 
предприятието според броя на заетите/осигурените лица 
                                                                                                                                       

  2004 2005 2006 2007 
1 Фирма с 1000 и >  

човека 
Фирма с  от 500 
до 999 човека 

Фирма с 1000 и >  
човека 

Фирма с 1000 и >  
човека 

2 Фирма с  от 500 до 
999 човека 

Фирма с 1000 и >  
човека 

Фирма с  от 500 до 
999 човека 

Фирма с  от 500 до 
999 човека 

3 Фирма с от 250 до 
499 човека 

Фирма с от 250 до 
499 човека 

Фирма с от 250 до 
499 човека 

Фирма с от 250 до 
499 човека 

4 Фирма с от 50 до 
99 човека 

Фирма с от 50 до 
99 човека 

Фирма с от 50 до 
99 човека 

Фирма с от 50 до 99 
човека 

5 Фирма с от 20 до 
49 човека 

Фирма с от 20 до 
49 човека 

Фирма с от 20 до 
49 човека 

Фирма с от 20 до 49 
човека 

6 Фирма с от 100 до 
149 човека 

Фирма с от 100 до 
149 човека 

Фирма с от 100 до 
149 човека 

Фирма с от 100 до 
149 човека 

7 Фирми с от 150 до 
199 лица 

Фирми с от 150 до 
199 лица 

Фирми с от 200 до 
249 лица 

Фирми с от 150 до 
199 лица 

8 Фирми с от 200 до 
249 лица 

Фирми с от 200 до 
249 лица 

Фирми с от 150 до 
199 лица 

Фирми с от 10 до 19 
лица 

9 Фирми с от 10 до 
19 лица 

Фирми с от 10 до 
19 лица 

Фирми с от 10 до 
19 лица 

Фирми с от 200 до 
249 лица 

10 Фирми с от 5 до 9 
лица 

Фирми с от 5 до 9 
лица 

Фирми с от 5 до 9 
лица 

Фирми с от 5 до 9 
лица 

11 Фирми с от 1 до 4 
лица 

Фирми с от 1 до 4 
лица 

Фирми с от 1 до 4 
лица 

Фирми с от 1 до 4 
лица 

                                                                                                                                               
 
        ИЗВОДИ: 

1. Данните показват, че делът на трудовите злополуки в големите фирми (с 1000 и > човека, 
както и тези с от 500 до 999 човека) е най-голям. Освен с числения състав, това може да се 
свърже с извършвана производствена дейност, наличие на разнообразни и комбинирани 
фактори на работната среда и работния процес (металургия, машиностроене) 

2. Независимо, че през последните години фирмите с числен състав под 10 човека силно 
нарастват, по трудов травматизъм, те остават на задна позиция. Това може да се обясни 
с факта, че дейността им основно е обслужваща (търговска, в сферата на услугите) или 
административно офисна (финансово-счетоводна, консултантска) 

 

Каре 8.2. Верни ли са официалните данни за трудовите злополуки?! 
При изготвяне на годишните анализи на заболеваемостта с временна неработоспособност от Служба 
за трудова медицина се установяват противоречия, които поставят въпроса за достоверността на 
статистиката за трудовите злополуки. 
 
Броят на случаите на временна нетрудоспособност, свързана с основната дейност в предприятието, 
са  значително повече от обявяваните в НОИ – доказателство за това е броят  на болничните 
листове  по повод  леки травматични увреждания, характерни за длъжността, издавани през 
работните дни, но обявявани  като нетрудови  злополуки. В строителна фирма  има десетки  случаи 
на временна неработоспособност по повод травми на ходило, повърхностни рани на ръце и глава, 
квалифицирани в болничните листове като нетрудова злополука. Проблемът е в негласното съгласие 
на работещите да запазят заетостта си при всякакви обстоятелства, дори и за сметка на правата 
си.  
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ІІІ. Процентно разпределение на трудовите злополуки по сектори  
 

Класиране 2004 2005 2006 2007 
  Сектор % Сектор % Сектор % Сектор % 

1 C 35.9 C 36 C 34 C 34..00 

2 H 10.7 H 11 H 11 H 10 

3 F 7.99 F 8 F 10 F 10 

4 B 7.38 B 8 G 8 G 9 

5 O 6.61 O 6 O 7 B 7 

6 G 5.63 G 6 B 7 O 6 

7 D 5.22 D 5 D 5 L 5 

8 L 5.13 L 5 L 5 D 4 

9 Q 4.11 Q 5 Q 4.00| Q 4 

10 A 3 O 3 A 3 P 3 

11 P 2.75 S 3 P 2 S 3 

12 S 2.18 A 2 S 2 A 2 
 
           
  ИЗВОДИ: 

1. Сектор „Преработваща промишленост“, който е с най-голям процент заети лица , заема  и 
първо място по процентрегистрирани трудови злополуки през последните години.  

2. Сектори като „Транспорт, складиране, съобщения“, „Строителство“ и „Добивна 
промишленост“, които   са със значително по-малък процент заети лица, по  дял на 
регистрирания трудов травматизъм  заемат  предни позиции, което насочва към  
съществуващи рискове при работа. 

3. Процентът трудови злополуки в сектор „Търговия ,ремонт и техническо  обслужване на 
автомобили и стоки за бита“  прогресивно нараства, като  започва да съответства на   
позицията, която заема сектора по отношение делът  на заети лица 

4. Налага се извода, че  нивото на трудовия травматизъм се  повлиява както от числеността, 
така и от условията на труд и реалните рискове при работа. 

 
 
ІV. Най-точна представа  за нивото на трудовия травматизъм по сектори, дават 
коефициентите“Честота“ и „Тяжест“ 
 
 Разпределение на трудовите злополуки по сектори по Коефициент ЧEСТОТА (общ за всички ТР/ за 
злополуките по ал.1) 

Класиране 2004 2005 2006 2007 2008 

  Сектор Ko Сектор Ko Сектор Ko Сектор Ko Сектор Ko 

1 
B 11.08/ 

10.40 
B 13.18/12.58 B 10.80/10.02 B 8.64/8.41 B 6.90/6.71 

2 D 4.11/3.65 D 4.09/3.41 D 3.63/3.17 H 3.00/2.56 D 2.57/2.15 
3 C 3.02/2.74 C 2.96/2.65 H 2.95/2.48 H 2.36/2.07 H 2.35/2.04 
4 F 2.92/2.73 H 2.86/2.43 C 2.51/2.29 C 2.24/2.07 E 2.33/2.09 
5 H 2.80/2.36 F 2.52/2.30 F 2.33/2.11 F 1.98/1.82 C 1.87/1.64 
6 K 2.55/2.38 Q 1.73/1.05 A 1.55/1.49 Q 1.19/0.85 F 1.75/1.61 
7 A 1.91/1.69 S 1.41/1.17 Q 1.44/0.98 S 1.15/0.97 A 1.30/1.09 

8 
Q 1.51/1.02 A  

(риб.ст.) 
1.35/1.35 O 1.30/0.87 A 1.12/1.06 Q 1.30/0.84 

9 O 1.40/ 1.05 A 1.35/1.10 S 1.20/1.00 O 1.10/0.73 O 1.20/0.76 
10 S 1.25/1.16 О 1.29/0.81 K 0.96/0.63 L 0.83/0.67 N 0.96/0.74 
11 L 1.17/1.00 L 1.00/0.79 L 0.90/0.72 P 0.82/0.62 P 0.94/0.61 
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