Класиране

2004
Сектор
Ko
O
1.00/0.69
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1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.

2005
Сектор
Ko
P
0.96/0.58

2006

2007

Сектор
Ko
P
0.82/0.60

2008

Сектор
Ko
Сектор
Ko
G
0.72/0.64 J
0.77/0.60

Трайно, през всички години, първа позиция се заема от сектор „ Добивната промишленост“.
В същото време прави впечатление намалението на Ко“Честота“ през последните 3 години.
С изключение на 2007 г., второто място е на сектор“ Производство и разпределение на ел,
топлинна енергия, газови горива“. До голяма степен промяната през 2007 г. се дължи на
разделянето и създаването на сектор „Доставяне води; канал. Услуги; у-ние на отпадъци“.
И в този сектор проследяването на динамиката на Ко “Честота“ говори за спад в
стойностите му.
Сектор“Преработваща промишленост“, водещ по численост, показва интересна тенденция
- от трета позиция по Ко“Честота”, през 2008 г. остава на V място по честота на
трудовите злополуки.
Аналогична е тенденцията за сектор „Строителство” - (от ІV-та, през V-та, до VІ-та
позиция през 2008 г.)
Точно обратна тенденция се наблюдава при сектор „Транспорт, складиране и съобщения” от V-та позиция през 2004 г., ІV-та през 2005, последните 3 години Ко“Честота” трайно
заема ІІІ позиция
Сектор „Финансово посредничество” макар и през 2 години по Ко“Честота“ попада сред
първите 12, може да се приеме, че не е показателен. Подобно е положението със сектор
„Създаване и разпространение информация и творчески продукти; далекосъобщения“ и
„Административно и спомагателни дейности“
При сектори“ Селско стопанство“, „Здравеопазване“, „Образование“ - се наблюдава
динамика в показателите, но позицията им остава между VІ и ІХ-та.
Прави впечатление, че сектор „Образование“, който 3 години е на ХІІ-та позиция,
последните 2 години заема ХІ-та. При това, за разлика от много други сектори, в този се
наблюдава задържане нивото на Ко“Честота“.

Разпределение на трудовите злополуки по сектори по Коефициент ТЯЖЕСТ (общ за всички ТР/ за
злополуките по чл.1 )
Класиране
2004
2005
2006
2007
2008
1

Сектор
Ko
Сектор
B
0.667/0.603 B

Ko
Сектор
Ko
Сектор
Ko
Сектор
Ko
0.727/0.687 B
0.662/0.618 B
0.502/0.483 B
0.464/0.450

2

D

0.284/0.260 F

0.218/0.204 D

0.232/0.206 D

0.174/0.135 D

0.184/0.139

3

F

0.216/0.204 D

0.207/0.164 H

0.188/0.152 F

0.157/0.146 F

0.179/0.164

4

C

0.173/0.153 H

0.186/0.150 F

0.164/0.169 H

0.146/0.132 H

0.163/0.140

5

H

0.167/0.137 C

0.170/0.146 C

0.154/0.135 C

0.139/0.126 E

0.157/0.145

6

A

0.110/0.103 A

0.099/0.086 A

0.104/0.102 A

0.088/0.084 C

0.141/0.119

7

K

0.110/0.100 Q

0.098/0.048 Q

0.078/0.043 S

0.070/0.059 A

0.100/0.080

S

0.082/0.073 K

0.089/0.066 O

0.075/0.054 Q

0.06/0.041

Q

0.095/0.051

9

Q

0.082/0.044 S

0.076/0.053 P

0.069/0.046 O

0.060/0.044 N

0.085/0.069

10

O

0.077/0.057 L

0.075/0.058 S

059/0.046

L

0.0510.039 P

0.083/0.047

11

L

0.068/0.057 O

0.068/0.039 L

0.055/0.036 P

0.049/0.038 O

0.078/0.046

12

P

0.058/0.035 A р.с.

0.067/0.067 G

0.048/0.042 G

0.046/0.042 J

0.070/0.050

8

ИЗВОДИ:
1. Значителен е фактът, че както по Ко“ЧЕСТОТА” на ТЗ, така и по Ко „ТЯЖЕСТ“, сектор
„Добивна промишленост“ стабилно заема първа позиция, независимо от забележимия спад
в показателя.
2. Сектор „Производство и разпределение на. ел и топлинна енергия, газови горива“ по този
показател заема ІІ позиция с изключение на 2005 г, когато е на ІІІ място., което корелира и с
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3.

4.

5.

6.
7.

показателя „Честота“. През последните 2 години има лека тенденция за покачване
стойностите на Ко“Тяжест“.
Сектор“Строителство” е основно на ІІІ място, с малка динамика през 2005 и 2006 г.
Сравнено с Ко“Ч“ това показва, че макар и по-малко регистрираните ТЗ протичат
значително по-тежко и изискват голямо внимание. Освен това прави впечатление
динамиката на този показател през годините.
В сектор „Преработвателна промишленост“ се наблюдава макар и лека, но тенденция за
намаляване тежестта на трудовия травматизъм (V-VІ място). Съпоставката с данните
за Ко“Ч“ потвърждава тенденцията да намаляване риска от ТЗ. До голяма степен това
може да се обясни с постепенно настъпващите промени в сектора - разкрупняване,
преоборудване и осъвременяване на технологичното оборудване, в т.ч. и риска от възникване
на трудов травматизъм.
При сектора“ Транспорт, складиране, съобщения“ се наблюдава динамика (в границите на
ІV-V място): след нарастване през първите 3 разглеждани години има спад, последван от нов
ръст. Т.е., независимо от тенденцията за увеличаване честота на трудовия травматизъм,
тежестта на травматичните увреждания запазва нивото си.
Сектор „Селско, горско, ловно стопанство“ въпреки леката динамика в показателя,
стабилно заема VІ-та позиция, като само през 2008 г. отстъпва на VІІ .
Независимо от леката динамика в показателя, секторите „Здравеопазване и
соц.дейности“,“Образование“, „Операции с недвижими имоти“,Държавно управление“ и
„Др. Дейности, обслужване обществото и личността“ остават във втората половина на
таблицата, което съответства на сравнително по-малките рискове от травматизъм при
тези дейности.

VІІ. Анализът на последиците от трудовите злополуки показва следното:
Година

% трудови злополуки с временна
неработоспособност

% трудов злополуки с трайна % трудови злополуки с
неработоспособност
летален изход
(инвалидизация)

2004

95.1%

1.9%

3%

2005

95.1%

1.9%

3%

2006

94%

2%

4%

2007

93%

2%

5%

Извод:
Неблагоприятни са следните факти, които говорят за недооценени рискове при работа и пропуски при
регистрацията на инцидентите:
1. Делът на смъртните трудови злополуки бележи тенденция към покачване;
2. Отнесени към общия брой злополуки, тежките са значителен дял, което буди съмнение, че
леките инциденти не се съобщават
3. Проблемите се очертават по-ясно при разглеждане разпределението на тези случаи по
сектори:
Разпределение на смъртните
злополуките по чл.1 )
Класиране
2004
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Сектор
C
F
G
H
A
L
B
D
S

Ko
35/26
27/26
17/15
14/11
12/10
9/8
6/5
3/3
2/2

трудови злополуки по сектори
2005
Сектор
C
F
H
G
B
D
A
L
O

Ko
36/31
32/29
16/13
15/12
8/6
7/7
6/3
4/4
3/1

2006
Сектор
G
F
C
H
A
L
B
S
D

Ko
35/26
32/29
34/22
20/17
7/6
7/5
7/5
7/5
6/5

(общ

брой смъртни /смъртни

2007
Сектор
F
C
H
G
L
D
B
A
S

Ko
37/34
31/22
22/18
21/18
18/14
14/13
12/11
9/8
5/5

2008
Сектор
F
C
H
G
B
O
A
E
N

Ko
53/52
41/27
31/28
19/16
7/7
6/5
5/5
5/4
4/2
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10
11
12

K
I
O

2/2
1/1
1/1

I
K
S

2/2
1/1
1/1

P
K
O

4/4
1/1
6/2

O
Q
I+K

4/3
4/1
1/1

Q
I
D

3/2
2/1
1/1

ИЗВОДИ:
1. Сектор „Строителство“ се очертава стабилно като най-рисков по отношение
предпоставките за тежък травматизъм, като измества сектор „Преработвателна
промишленост“ от водещата позиция. Обезпокоителен е и фактът, че през 2008 г. броят на
смъртните трудови злополуки по ал.1 е нараснал двукратно в сравнение с 2004
2. Внимание изисква и сектор „Транспорт складиране и съобщения“ при който се наблюдава
трайна тенденция за увеличаване на фаталните злополуки през последните години. Това
корелира с увеличената честота на трудовия травматизъм в сектора.
3. Независимо от факта, че по ниво на трудовия травматизъм сектор „Търговия, ремонт,
обслужване на автомобили..... „ не заема водещи позиции, нивото на смъртните злополуки
го поставя в групата на рисковите
4. Като положителен момент за сектор „Добивна промишленост“, с най-високи показатели
за честота и тяжест на трудовия травматизъм, може да се посочи по- малкият брой
смъртни злополуки.
5. Вариране на броя смъртни злополуки през годините, се наблюдава в секторите:„Операции с
недвижими имоти“; „Селско, горско, ловно стопанство“; „Производство и разпределение на
ел. и топлинна енергия...“; , „Други дейности обслужващи обществото и личността“
6. Наблюдава се макар и незначително, постепенно повишаване броя смъртни злополуки, в
сектор„Държавно управление“; докато такива не са регистрирани през последните години
в сектор“ Финансово посредничество“
7. Секторите „Здравеопазване, соц. дейности“ ;
„Хотели, ресторанти“, както и
„Образование“- макар и с единични случаи попадат сред 12-те рискови по този показател
сектори.
Разпределение на инвалидните трудови злополуки по сектори
злополуките по ал.1 )
Класиране
2004
2005
2006
1

(общ брой инвалидни /инвалидни
2008

2007

Сектор Ko Сектор Ko Сектор Ko Сектор
Ko
C
34/32 C
37/33 C
29/25 C
29/26

Сектор Ko
C
49/44

2

F

15/13 F

17/15 G

18/17 F

12/12

F

15/14

3

D

9/9

G

9/9

H

11/9

11/11

H

12/12

4

G

8/6

L

6/6

F

10/10 G

7/6

B

5/5

5

H

5/5

H

3/3

B

3/3

B

3/3

G

5/4

6

A

4/4

O

3/2

A

2/2

A

3/2

D

3/3

7

L

3/3

A

2/2

L

2/2

S

3/2

N

3/1

B

2/1

B

2/2

D

1/1

O

2/2

O

2/1

9

S

2/2

S

1/1

S

1/1

Q

2/1

I

2/1

10

O

1/1

D

1/1

O

1/1

L

2/1

A

2/1

11

P

1/1

O

1/1

P

1/1

P

1/1

E

1/1

12

K

1/1

K

1/1

I

1/1

D

1/1

M

1/1

8

H

ИЗВОДИ:
1. Независимо от тенденциите за спад в показателите (Ко“Ч“, Ко“Т“ и смъртни случаи)
сектор „Преработваща промишленост запазва стабилно първа позиция по брой случаи с
инвалидизиране. При това тенденцията за намаление през 2006 и 2007 г. изчезва през 2008 г.,
когато ръстът е особено голям.
2. Строителството заема втора позиция по брой инвалидни злополуки, което потвърждава
съществуването на професионални рискове.
3. Докато в сектор „Производство и разпределение на електричество и топлинна енергия....“
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4.
5.
6.

инвалидните злополуки намаляват, обратна тенденция се наблюдава в сектор „Транспорт,
складиране и съобщения“.
В сектор“Търговия, ремонт, обслужване автомобили...” през първите 3 разглеждани години
ръстът на инвалидните злополуки е значителен и поставя сектора във водещи позиции. През
последните 2 години обаче, тенденциите са на значителен спад.
В сектор „Добивна промишленост“ броят на инвалидните злополуки, макар и с лека
тенденция на покачване, остава сравнително нисък. т.е. при високо ниво на трудовия
травматизъм, все пак тежките трудови злополуки (инвалидни и смъртни) не доминират.
Секторите, заемащи позиции във втората половина на скалата, са с единични случаи на
инвалидни злополуки, което е логично пред вид характера на дейностите и условията на
труд.

VІІІ. Разпределение на трудовите злополуки по К о „ЧЕСТОТА“ – по възраст на пострадалите
І място

ІІ място

ІІІ място

ІV място

2004

17-годишни: 3.5

18-годишни: 3.1

56-годишни: 2.9

55-годишни: 2.7

2005

18-годишни: 4.4

48-годишни: 2.9

56-годишни: 2.6

53 и54-годишни: по 2.5

2006

17-годишни: 3.8

18и19годишни: по 3.4 55-годишни: 2.7

49 и53-годишни: по 2.3

2007

17-годишни: 5.7

18-годишни: 2.9

56-годишни: 2.2

Изводи:
1.
2.

53-годишни: 2.3

Като особено рискови групи за травматични увреждания през годините се очертават
младите работници (17, 18, 19 годишни) при които липсват достатъчно професионални
умения, опит и знания в областта на безопасността и здравето при работа.
Макар и не в такава степен, като рискова се оформя и групата на работещите във
възрастовите групи 53-56 г. В тези случаи като причина за допуснатия травматизъм може
да се посочи пораждащата се при значителен професионален стаж самоувереност и
пренебрегване на основните принципи на безопасността на труда. Не следва да се
пренебрегва и социалният стрес, който при тези възрастови групи е особено изразен и води
до разконцентриране при работа. Прави също впечатление изместването на тази
възрастова граница към по-млада (от 56 към 53 години)

ІХ. Разпределение на трудовите злополуки по стаж в професията
І място ІІ място

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

2004 До 1 г

Над 10 до 20 г

Над5 до 10 г

Над 1 до 3 г

Над 20 до 30г

Над 3 до 5 г

Над 30 до 40г

2005 До 1 г

Над 10 до 20 г

От 1 до 3 г

Над 5 до 10 г

Над 3 до 5 г

Над 20 до 30 г

Над 30 до 40г

2006 До 1 г

Над 10 до 20 г

От 1 до 3 г

Над 5 до 10 г

Над 20 до 30г

Над 3 до 5 г

Над 30 до 40г

2007 До 1 г

Над 1- до 3 год

Над 10 до 20 г Над 5 до 10 г

Над 20 до 30 г

Над 3 до 5 г

Над 30 до 40г

ИЗВОДИ:
1.
2.

Констатациите за по-големия риск при младите работници се потвърждава от връзката
между професионален стаж и допуснат трудов травматизъм. Най-рискови през всички
разглеждани години остават лицата с професионален стаж до 1 г.
При останалите групи динамиката е значителна, но може да се каже, че при стаж към 20
г. вниманието при работа намалява.
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Х. Разпределение на трудовите злополуки по професионални групи- клас на НКП
Год

І

ІІ

ІІІ

ІV

V

VІ

VІІ

VІІІ

ІХ

2004

Квалифици
рани
производс
твени
работници

Оператори
на машини,
съoръжения и
транспортни
средства

Нискоквалифиц
ирани
работници (без
изискване за
специална
квалификация)

Приложн
и
специалис
ти

Аналитич
ни
специалис
ти

Персонал,
зает в услуги
на
населението,
охрана,
търговия

Помоще
н
персона
л

Ръковод
ни
служит
ели

Производс
тво селско
стопанств
о, рибно
стопанств
о.

2005

Квалифици
рани
производс
твени
работници

Оператори
на машини,
съоръжения и
транспортни
средства

Нискоквалифиц
ирани
работници (без
изискване за
специална
квалификация)

Приложн
и
специалис
ти

Аналитич
ни
специалис
ти

Персонал,
зает в услуги
на
населението,
охрана,
търговия

Помоще
н
персона
л

Ръковод
ни
служит
ели

Производс
тво селско
стопанств
о, рибно
стопанств
о

2006

Квалифици
рани
производс
твени
работници

Оператори
на машини,
съоръжения и
транспортни
средства

Нискоквалифиц
ирани
работници (без
изискване за
специална
квалификация)

Приложн
и
специалис
ти

Аналитич
ни
специалис
ти

Персонал,
зает в услуги
на
населението,
охрана,
търговия

Помоще
н
персона
л

Ръковод
ни
служит
ели

Производс
тво селско
стопанств
о, рибно
стопанств
о

2007

Квалифици
рани
производс
твени
работници

Оператори
на машини,
съоръжения и
транспортни
средства

Нискоквалифиц
ирани
работници (без
изискване за
специална
квалификация)

Приложн
и
специалис
ти
(техници
и
др.прило
жни
специалис
ти)

Персонал, Аналитични
зает в
специалисти
услуги на
население
то,
охрана,
търговия

Админис
тратив
ен
персона
л

Президе
нт,
законод
атели,
висши
служит
ели и
ръковод
ители

Производс
тво селско
стопанств
о, рибно
стопанств
о(Квалифи
цирани
работници
в селското,
горското,
рибното
стопанств
о

2008

Квалифици
рани
производс
твени
работници
и сродни
на тях
занаятчии

Оператори
на машини,
съоръжения и
работници по
монтаж на
изделия

Нискоквалифиц
ирани
работници (без
изискване за
специална
квалификация)

Персонал,
зает в
услуги на
население
то,
охрана,
търговия

Приложн Аналитични
и
специалисти
специалис
ти
(техници
и
др.прило
жни
специалис
ти)

Админис
тратив
ен
персона
л

Президе
нт,
законод
атели,
висши
служит
ели и
ръковод
ители

Квалифици
рани
работници
в селското,
горското,
рибното
стопанств
о...

Изводи:

1.
-

Като най- рискови по отношение трудовия травматизъм, стабилно се очертават
професионалните групи:
„Квалифицирани производствени работници“
„Оператори на машини, съоръжения и транспортни средства“ - Тези професии са
характерни основно за
сектори
„Добивна
промишленост“, „Преработваща
промишленост“, „Строителство“- с комплекс от рискови фактори, формиращи условията
на труд. Този факт показва, че е необходимо освен квалификация по специалността,да се
изисква и квалификация по безопасност и здраве при работа, а за целта реално да се
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2.
3.

4.

5.

6.

провеждат различни форми на обучение.
„Нискоквалифицирани работници (без изискване за специална квалификация)“
са
представени най-силно в сектори „Строителство“, „Селско, ловно, горско стопанство“,
„Преработваща промишленост“.
Прави впечатление засилване на риска от трудов травматизъм при професионалната
група „Персонал, зает в услуги на населението, охрана, търговия“. Този факт може да се
обясни с разрастващият се дял на тези услуги, както и с обема на обектите (големи
търговски хипермаркети със значителна логистична дейност);
Промените в дела на трудовия травматизъм при „Помощен персонал“ през последните
години може да се обясни с рязкото намаляване на лицата в тази група (съкращения на
тези длъжности) , както и с промените в щатните названия.( прехвърляне в група
„Нискоквалифицирани работници (без изискване за специална квалификация)“
Налага се изводът, че дейностите свързани с интелектуален труд и офисна работа
„Аналитични специалисти“, „Административен персонал“ и „Президент, законодатели,
висши служители и ръководители“
не се съпътстват от изявени рискове от
травматични увреждания при работа
Що се касае до професионалната група „Производство селско стопанство, рибно ство..........“ ( от 2008 г. преименувана на „Квалифицирани работници в селското, горското,
рибното стопанство“) считаме, че позицията й може да се обясни както със
сравнително по-малкия брой на лицата в тази професионална група, така и с липсата на
информираност за процедурите по обявяване на инцидентите пред НОИ.

Х. Разпределение на трудовите злополуки по пол ( в %)
Година

МЪЖЕ

ЖЕНИ

2004

79.%

30%

2005

68%

32%

2006

69%

31%

2007

68 %

32%

ИЗВОДИ:
1. Динамиката в структурата на секторите дава отражение и върху заетостта на лицата по
пол ( намаляване дела на сектори с преимуществена заетост на мъже: металургия, добив на
руди и въглища; разрастване на сектори с преимуществено участие на жениадминистративни дейности, търговия, услуги, хотелиерство и ресторантьорство). Това
вероятно се отразява и върху нивото на трудовия травматизъм при двата пола.
2. Мъжете работят при значително по-рискови условия в много от изпълняваните от тях
професии, което логично обуславя и по-висок процент на травматичните увреждания при тях.
Забележка (поради това че не разполагаме с данни за осигурените по години жени, не е възможен
по-задълбочен анализ).
ОБОБЩЕНИЕ:
1. След 1990 г. се наблюдава постепенна промяна в разпределението на осигурените лица по
сектори. През последните години трайно водеща позиция вече заемат секторите „
Преработваща промишленост“; „Търговия, ремонт, техн.обслужване автомобили...“
.
Покачва се делът на заетите в сектор „Строителство“, което корелира с данните за сектор
„Операции с недвижими имоти“. Силно намален е % на работещите в сектор“Добивна
промишленост“.
2. Коефициентите „Честота“ и „Тяжест“ показват, че трудовият травматизъм остава
проблем в секторите „ Добивна промишленост“, „ Преработваща промишленост“,
„Строителство“, независимо от леките тенденции за намаляване броя на регистрираните
трудови злополуки в страната през последните години. Това корелира с обективните данни за
условията на труд при тези дейности, които се характеризират с комбинация от фактори и
рискове. Не е за пренебрегване и факта, че особено в сектор „Строителство“ работят
нискоквалифицирани работници (без изискване за специална квалификация), които имат
ограничени познания по безопасност и здраве.
3. Особено внимание изисква сектор „Строителство“ заемащ водеща позиция по тежест на
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4.

5.

6.
7.

трудовия травматизъм (смъртни и инвалидни злополуки). Внимание изисква и сектор
„Транспорт складиране и съобщения“ при който се наблюдава трайна тенденция за
увеличаване на фаталните злополуки през последните години. Това корелира с увеличената
честота на трудовия травматизъм в сектора. Независимо от факта, че по ниво на трудовия
травматизъм сектор „Търговия, ремонт, обсл. автомобили..... „ не заема водещи позиции,
смъртните злополуки го поставя в групата на рисковите и свидетелстват за наличие на
недооценени рискове при работа.
Тенденциите за благоприятна динамика в показателите на трудовия травматизъм вътре в
сектор „Преработваща промишленост“ могат да се обяснят до известна степен с
разкрупняването на предприятията, въвеждането на съвременни технологии и оборудване,
както и сертифицирането на фирми, което изисква добра работа по безопасност и здраве и
реално ограничаване на производствените рискове. Вероятно сравнението с предприятията
от преди 2000 г. е и причина в анкетите работещите да оценяват условията на работа като
добри, дори когато промените са частични.
Фактът, че най-рискови
по отношение трудовия травматизъм се оказват младите
работници, с малък трудов стаж насочва към необходимостта от обучение по безопасност
и здраве при работа, което да залегне в учебните програми на средните и висши учебни
заведения.
Необходимостта от поддържане нивото на квалификация в тази насока се доказва от пика
в травматизма при лица над 50 г. и със стаж в професията около 20 г.
Недооценяването на съществуващите при работа рискове, което се наблюдава в анкетите,
още веднъж потвърждава значението и необходимостта от непрекъсната квалификация по
въпросите на безопасността и здравето при работа.
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Допълнителен материал VIII.2 – Анализ на потвърдената
професионална патология

До 2008г. обработката на информация за професионалните болници се извършваше от структури на
МЗ( НЦООЗ). Тъй като се установи недостатъчност на статистическа информация, от 2008 г.
дейността бе възложена на НОИ и започна разработване на Статистическа система на
професионалните болести. По тази причина, все още предстои набирането на данни, които да
позволяват пълен анализ, както вече е при трудовите злополуки. Освен това, значителният брой
професионални болести през 2002 и 2004 г. се дължи на факта, че реално преосвидетелствани лица ( с
признати болести от бившите Диагностични комисии), поради първично явяване на ТЕЛК, са
отчитани като нови случаи.
Данни за нивото на потвърдените професионални болести в периода 2002- 2009 г
2002
2003
2004 2005
2006
2007 2008 2009
Бр.признати
професионални болести

324

Няма
данни

312

187

Няма
данни

70

71

104
(неокончателни данни)

Изводи:
1. Данните потвърждават:
- необходимостта от преразглеждане на цялостната дейност, свързана с
професионалните болести, като показател обективизиращ професионалните
рискове
- необходимостта от промяната в начина на събиране и обработка на
статистическите данни, свързани с професионалните болести
2. Тъй като за разлика от трудовите злополуки, при професионалните болести се
изисква експозиция на вредния за здравето фактор, годишните данни не могат да се
интерпретират буквално, а причините следва да се търсят и назад във времето.

Каре 8.3. Къде работят трудоустроените?!
Чести конфликти в предприятията от производствената сфера се появяват във връзка със защитата
от съкращения на лица с определени заболявания.
Основната причина е в силното редуциране на щатовете и заличаване на длъжности като портиери,
охранители, хигиенисти, на които обикновено се трудоустрояват неквалифицирани работещи. При
липса на квалификация човек с основно образование не може да бъде преназначен като
административен персонал и да се изведе от производството. Практиката на лекарите по трудова
медицина показва, че „защитата“ на заболелите лица често е в техен ущърб – те или умишлено
укриват решението на ТЕЛК и продължават да работят в неблагоприятна за здравето им среда или
работодателят формално ги трудоустроява, за да спази закона, но те продължават да изпълняват
старите си задачи. В случай, че трудоустроените се освобождават от работа, често се стига до съд,
налагат се санкции, но проблемът си остава.
Разпределение на признатите професионални болести по сектори ( НОИ)
Год/сектор
C
B
D H F A E G O P
S
Q
Общо
2007

33

22

1

1

4

2008

39

15

-

-

4

2

-

3

1

1

1

3

70

2

2

2

1

1

3

71

Изводи:
1. Като най-рискови за здравето са дейностите в сектори „ Добивна промишленост“ и
„Преработваща промишленост“ (факт наблюдаван в практиката и в предходните
години). Този факт е логичен, пред вид обективните данни за наличие на многообразни
рискови фактори на работната среда и работния процес.
2. Нереално ниска е регистрираната професионална патология в такива сектори като
„Производство и разпределение на ел.и топлинна енергия....“, „Строителство“, „Селско,
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3.

горско, рибно стопанство“.
Независимо от ниското ниво на регистрираната професионална патология, забелязва се
корелация с данните за трудовите злополуки по сектори, което потвърждава
съществуването на професионални рискове и необходимостта от тяхното по-детайлно
изясняване и мерки за ограничаване.

Разпределение на професионалните болести по патогенетични агенти (фактори, причини)
Причина за професионалната болест

2007

2008

2

5

Професионални болести, причинени от химически агенти
Професионални болести, причинени от физически фактори
в т.ч:
-шум
-вибрации

19

20

Професионални болести, причинени от биологични агенти (бактерии)

4

2

Професионални болести, причинени от биомеханични фактори
(работна поза, физическо натоварване, монотонност)

15

20

Професионални болести, причинени от индустриални фактори
в т.ч.:
-силициев диоксид
-азбест
-заваръчни газове
-други

30

24

7
13

8
11

24
4
2
-

11
2
6
5

Каре 8.4. Боледуват ли учителите?
В голямо столично средно училище през последните години рязко се увеличават отсъствията по
болест. Обезпокояващо е, че зачестяват дългосрочните отпуски по болест, поради тежки, хронични
заболявания.
Училището е едно сред най-добрите. То привлича много добри ученици още от първи клас,
благодарение на репутацията си. В горния курс учат ученици, подбрани чрез конкурс и показали много
високи резултати.
По стечение на обстоятелствата в училището е направен ремонт, така че условията за работа са
много добри. Кабинетите са оборудвани с модерна техника, която дава нови възможности за
подобряване на учебния процес. Отношенията в колегията са прилични. Има проблеми, но заради
добрите постижения на училището, те се преодоляват.
Въпреки това краткосрочните и дългосрочните отсъствия по болест зачестяват. Почти никой от
преподавателите не пропуска сезонните настинки и грипове, заради прекия контакт с учениците,
които често идват болни на училище. Много от учителите се оплакват от проблеми със слуха.
Проблемът става очевиден, когато зачестяват злокачествените заболявания. Често се налага водещи
учители, от които зависи учебният процес да бъдат замествани от пенсионирани учители, които
трудно установяват контакт с учениците, а и нямат достатъчно време да се приспособят към
учебната работа.
Училищното ръководство е силно обезпокоено, но не може да направи много неща, поради крайно
ограничените бюджети. Така здравословните проблеми си остават проблеми на заболелите учители и
на техните семейства.
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Разпределение на признатите професионални болести по водещи клинични прояви
2007
4
1
19
1
8
1
1
4
24
1
3
1
2
70

ТВС
С-м карпален канал
Полиневропатия
Токс.енцефалопатия
Неврит на слухови нерви
Възли на гласни връзки
Хр.бронхит, астма
Азбестоза
Силикоза
Други пневмокониози
Дископатии
Радикулопатии
Тендовагинити
Токс.чернобр. Възд.
Дерматит
Епикондлит
Други
Всичко

2008
2
2
25
1
7
3
2
10
7
3
1
3
2
2
1
71

ИЗВОДИ:
1. От приложените данни, както и от наблюденията за предходните години, като водещи се
очертават:
- индустриалните фактори (прахове, заваръчни газове, багрила, дезинфектанти и др.)
- биомеханичните
фактори (работна поза, физическо натоварване, монотонност- т.е.
факторите на работния процес)
- физическите фактори - особено шум и вибрации
2. Тези факти потвърждават обективните данни за условията на труд в секторите „Добивна
промишленост“, „Преработваща промишленост“, „Строителство“
3. Преобладават следните групи болести:
- на дихателната система
- на периферната нервна система и
- на опорно двигателния апарат
4. Докато в сектор „Добивна промишленост“ през последните години доминират късните форми
на болестите на дихателната система (силикоза); за сектор „Преработваща промишленост“
патологията е много по-разнообразна, но с водещо значение са болестите на опорнодвигателния апарат и периферната нервна система.
5. Внимание заслужава факта, че биологичните агенти са причина за професионалните болести в
сектор „Здравеопазване и соц. дейности“ ( контакт с инфекциозно болни)
Разпределение на потвърдените професионални болести по възраст
25-34 години

35- 44 години

45-54 години

55-64 години

Над 65 години

2007 г.

3

10

24

19

14

2008 г.

4

12

29

18

8

ИЗВОДИ:
1. Имайки пред вид, че за възникване на професионална болест е необходима експозиция на
рисков фактор, логично е рисковите възрастови групи да са тези над 45 години.
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2. При лицата във възрастовите групи 55-64 г. и над 65 години, регистрираните професионални
болести са основно късни форми
на белодробна патология (силикоза, азбестоза, смесена
пневмокониоза). Това са заболявания, които могат да се проявят 20-30 години след прекратяване на
праховото въздействие.
3. Липсата на статистическа информация за професионалните болести (в това число за
късните форми, потвърдените при пенсионери) от години насам, която да бъде достъпна за ползване
от работодатели и Служби по трудова медицина, в много случаи води до недооценяване на рисковете
при работа. Особено показателен в това отношение е сектор „Добивна промишленост”, към който се
отнасят почти всички случаи на силикоза.
4. Неинформираността (в т.ч. на Комитети по условия на труд, работещи) за възможните
късни здравни проблеми, считаме като една от причините, при анкетиране лицата да не дооценяват
рисковете при работа, както и липсата на конкретни превантивни мерки в ред фирми.
Разпределение на професионалните болести по професия

1.
2.
3.
4.

2007

2008

Президент, законодатели, висши служители и ръководители

1

-

Административен персонал

-

2

Аналитични специалисти

3

1

Техници и други приложни специалисти

1

1

Персонал зает с услуги на населението, търговия, охрана

2

2

Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии

51

40

Оператори на машини и съоръжения, р-ци по монтаж на изделия

11

18

Професии, неизискващи специална квалификация

1

7

ИЗВОДИ:
Аналогично на трудовите злополуки, и при професионалните болести най-рискови остават:
Квалифицирани производствени работници и сродни на тях занаятчии
Оператори на машини и съоръжения, работници по монтаж на изделия, което се дължи на
факта, че същите обслужват работни места и съоръжения, с най-често комбинация от
неблагоприятни фактори и значително по време въздействие
Логичен е започващият ръст на професионалните болести при професиите, неизискващи
специална квалификация. Наблюденията показват, че в тази група се регистрират все по-голям
брой работещи, които на практика вършат не само неизискващи квалификация дейности.
Обяснимо е ниското ниво на професионални болести при административно-управленския
персонал
Логично е да се очаква значително по-висока професионална заболяемост при „Персонал зает с
услуги на населението, търговия, охрана“
ОБОБЩЕНИЕ:

1.

2.
3.

Както и трудовите злополуки, професионалните болести са пряко обусловени от условията на
труд и обективизират рисковете при работа. Въпреки съществуващите до 2008 г. проблеми
по осигуряване на статистическа информация в тази област, анализът и практическият опит
дават възможност да се определят рискови сектори, рискови фактори в условията на труд,
както и професионални групи.
Установената корелация с трудовите злополуки и обективните данни за условията на труд в
различните сектори, потвърждава правилността на изводите.
В периода след 1997г. се забелязва прогресиращ спад в новопризнатите случаи на
професионална болест. И тук причините са комплексни:
 осъществено разкрупняване на производствата и постепенна промяна в условията на
труд (въвеждане на нова техника, спазване на европейски стандарти, подмяна на
оборудване и средства с по-малко габаритни и т.н.);
 кардинални промени в структурата на здравеопазването: закриване на
Диагностичните комисии по професионални болести и поемане на експертизата от
ТЕЛК/НЕЛК; преобразуване на работническите здравни заведения; закриване на
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4.

5.

отделите “Хигиена на труда“ към
РИОКОЗ (ХЕИ)-участващи
пряко в
администрирането на професионалните болести; промени в организацията на
Клиниките за професионални болести и др.
 недостатъчна квалификация на личните и лекуващите лекари в областта на
администрирането на професионалните болести;
 изключително остаряла и несъответстваща на настъпилите промени в условията и
характера на труд, Наредба за задължителните предварителни и периодични
медицински прегледи на работещите;
 липса на нормативен акт, задължаващ лекарите да се съобразяват с условията на
труд и да носят отговорност за достоверността при издаване на Карти за
предварителен медицински преглед;
 влизане в сила през 2008 г.на нова нормативна уредба (Наредба, Списък на
професионалните болести, нови образци
бланки) за администрирането на
професионалните болести , която поставя точни критерии за признаване на
професионалните болести;
 извършване на задълбочено проучване на всеки отделен случай от Комисия, ръководена
от НОИ;
 повишена прецизност при медицинската експертиза от ТЕЛК/НЕЛК и непризнаване
на случаи без наличие на клинична картина (30-40% от разгледаните в някои години);
Съществен проблем през последните 15-20 години е липсата на системно наблюдение и
лечение на лицата с вече признати професионални болести. По този начин възникват и
проблемите
за статистиката на препотвърдените случаи.
Реално Клиниките по
професионални болести извършват диагностика, но след признаването лицата остават без
наблюдение от страна на специалисти по професионални болести. Няма и точна статистика
колко от лицата с признати професионални болести са живи, настъпили ли са промени в
степента на признатата болест, има ли снети от учет лица поради оздравяване и т.н.
С въвеждането на Статистическата система на професионалните болести от НОИ се
гарантира точност и прецизност на данните, както и възможност за анализиране в различни
посоки. Въпреки това се очертава необходимост от :
 Спешно актуализиране на Наредбата за предварителните и периодични медицински
прегледи на работещите;
 Повишаване квалификацията на лекарите по отношение Списъка на професионалните
болести и начинът на администриране в такива случаи, с цел правилна и ранна
диагностика на скритата професионална патология.
 Нормативно решаване на въпроса за диспансерното наблюдение на лицата с
потвърдени професионални болести (напр. от Клиниките и Отделенията по
професионални болести), тяхното системно лечение и при необходимост насочване за
преосвидетелстване от ТЕЛК (при възникване на усложнения или при оздравяване);
 Промяна на Наредба № 5 за болестите със закрила при съкращения;
 Преразглеждане ролята на Клиниките и отделенията по професионални болести в
посока (поемане) лечение на лицата с вече потвърдени професионални болести и
тяхното динамично, активно наблюдение (в момента се работи основно по
диагностициране по програмата, финансирана от НОИ, като главно се правят
профилактични прегледи) ;
 Ежегодно издаване на бюлетин за професионалните болести от НОИ, на базата на
Статистическата система , аналогичен на този за трудовите злополуки. Това ще даде
възможност за цялостни анализи по
икономически сектори на данните,
обективизиращи рисковете при работа .
 Осигуряване на информация за снемане от отчет на починалите (независимо от
причината) или излекувани от професионалната болест лица;
 Осигуряване на информация по икономически сектори и професионални групи за
нивото и структурата на временната неработоспособност, с цел разкриване на
възможна скрита професионална патология.
 Обсъждане на възможността, при изготвяне на бюлетините за инвалидност от
НЦЗИ, да се дава информация и за определената трайно намалена работоспособност
през годината за професионални болести (по групи) и трудови злополуки.
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IX. Заплащане на труда
9.1. Съдържание и тенденции на елемента
Доходите имат силно влияние върху мотивацията на работната сила и чрез това върху
производителността. Секторите с по-високи доходи като правило са по-привлекателни
за работната сила. Независимо от тези логически и практически връзки
преобладаващата гледна точка към доходите в момента е, че те са пазарна променлива
и в този смисъл са по-скоро остатъчна, отколкото регулирана величина. Независимо от
това определени параметри на доходите на наетите имат значение за определяне на
риска, свързан с условията на труд.
Основен сред тези параметри е редовното изплащане на месечните възнаграждения.
Забавянето на заплатите може да предизвика не само силна демотивация за труд, но и
напрежение в икономическата организация. Подобно забавяне е израз на сериозни
затруднения в икономическата дейност, във финансирането или в мениджмънта.
Допълнителен показател за състоянието на доходите от труд е изплащането на
допълнителни възнаграждения за извънреден, вреден и др. под. труд. Липсата на тези
плащания е проява на трудности пред икономическата дейност и нарушения на
регулациите в трудовите отношения. Паричните доходи за труд се допълват от други
непарични придобивки, които се тълкуват като част от заплатата и на практика я
увеличават. Независимо че от съществуването на допълнителни плащания не може
пряко да се съди за големината на доходите, логично е, че там, където наетите
получават плащания за всичко извършено от тях, рискът, свързан с доходите е
относително по-малък.
За съжаление една от характеристиките с негативен знак на българското трудово
законодателство е липсата на дефиниции на редица важни правни институти в рамките
на отношенията между работодателя и работника. Този правен дефицит се отнася и до
понятието „трудово възнаграждение”.
За да преодолеем тази празнота, ще се позовем на Регламент (ЕО) № 1503/2006 на
Европейската комисия. В този важен нормативен акт надниците и заплатите се
дефинират като общо възнаграждение, в брой или в натура, платимо на всички лица,
зачислени към платежната ведомост (включително надомните работници), което се
заплаща срещу извършената през счетоводния период работа, независимо от това дали
надниците и заплатите се изплащат на базата на работно време, произведена продукция
или работа на парче, нито от това дали то се изплащат редовно.
Съгласно европейската нормативна уредба надниците и заплатите включват: всички
премии, бонуси, доброволни плащания, тринадесета заплата, обезщетения при
прекъсване на договорни правоотношения, квартирни, транспортни, битови и семейни
надбавки, бакшиши, комисионни, медицински разходи и т.н., получавани от заетите
лица. Надниците и заплатите включват всякакви социалноосигурителни вноски, данък
върху приходите и т.н., платими от заетото лице, дори и в действителност те да се
удържат от работодателя и да се внасят директно във фондовете за социално
осигуряване, в данъчните органи и т.н. от името на заетото лице. Надниците и
заплатите не включват социалноосигурителните вноски, платими от работодателя.
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Традиционното за българските индустриални отношения разбиране за съдържанието на
трудовото възнаграждение, в огромния брой случаи се свежда до основно трудово
възнаграждение и ограничен брой допълнителни възнаграждения, от чиято съвкупност
се формира „брутното трудово възнаграждение”. Тази реалност влиза в ярък контраст
със съдържанието на заплатите и надниците, формулирано отново в Регламент (ЕО) №
1503/2006, което включва:
- всички основни надници и заплати, платими на редовни интервали,
- увеличени ставки за заплащане за извънреден, нощен труд, работа в почивните дни
и т.н.,
- всякакви надбавки, премии и бонуси, изплащани от работодателя, както следва:
- битови, домакински, местни или надбавки за експатриране,
- добавки за храна,
- надбавки за път от и към работното място,
- премии за отпуски, 13-та заплата,
- действително изплатени надбавки за невзет годишен отпуск,
- премии за ефективност, продукция или производителност,
- извънредни добавки за тежки условия на труд като например, прах, замърсяване,
температура, дим, опасност и т.н.,
- извънредни плащания на заети лица, които напускат предприятието, ако тези
плащания не са свързани с колективния трудов договор,
- надбавки за предложения за рационализации и хонорари за патенти, изплатени на
заетото лице,
- добавки за директори и заети лица,
- семейни надбавки, които работодателят изплаща съгласно колективния трудов
договор,
- комисионни,
- стойност на премийни акции, разпределени безплатно сред заетите лица,
- плащания, извършени от работодателите на заетите лица във връзка със спестовни
схеми и други схеми,
- данъци, осигуровки и други суми, платими от заетите и отчислявани от
работодателите,
- всякакви плащания в натура.
Регламент (ЕО) № 1503/2006 изрично изключва от трудовото възнаграждение следните
позиции:
- задължителни социални осигуровки, платими от работодателя,
- колективни съгласувани, договорни и доброволни социални осигуровки, платими
от работодателя,
- временни социални осигуровки (социални помощи, изплатени директно от
работодателя),
- надбавки, изплащани на заетите лица за закупуване на инструменти, оборудване и
специално облекло, необходимо за тяхната работа, или онази част от тяхното
трудово възнаграждение, която съгласно трудовите им договори задължително се
изразходва за такива покупки,
- данъци, плащани от работодателя върху изплатените брутни надници и заплати,
- възстановяване на заетите лица на разходите за път, местене в друго жилище,
разделяне със семейството, квартирни за хотел и развлечения, такси за телефон и
т.н., възникнали във връзка с техните задължения,
- разходи за професионално обучение (разходи за обучение), като тук не се включват
надниците и заплатите на стажантите,
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-

-

надници и заплати, които работодателят продължава да изплаща в случай на
болест, трудова злополука, майчинство, задължение при съкращение,
други разходи за труд, платими от работодателя:
разходи за наемане на работа,
социални разходи, например възстановяване на текущи разходи за транспорт на
работници, пътуващи между дома и работното място, независимо дали превозът се
осъществява със собствени транспортни средства на предприятието или от трети
страни от името на предприятието, вноски в профсъюзните фондове,
опции за закупуване на акции.

Връзката между заплащането и труда е очевидна: трудовият договор е обмяна на труд
(и време) срещу пари. Изследването на условията на труд не се фокусира пряко върху
трудовите доходи, но в него доходът е една от най-важните вторични променливи.
Големината на доходите не може, поне за целите на изследването, да се тълкува като
елемент на условията на труд. Усещането обаче на наетите за собствените им доходи
има непосредствено отношение към оценката на риска, свързан с условията на труд.
Ниската оценка за собствените доходи е в обратна връзка с мотивацията за труд и с
привързаността към работното място. Косвено, ниската оценка за получаваните доходи
намалява производителността и в крайна сметка икономическото представяне на
организацията.
На основата на тези въвеждащи разсъждения, приемаме, че рискови от гледна точка на
доходите са тези сектори, в които:
1. Относително често се забавя изплащането на месечните възнаграждения;
2. Относително рядко се среща изплащането на допълнителни парични и
непарични допълнителни придобивки. В добре развиващите се сектори
месечните възнаграждения се формират от всички възможни елементи на
заплащането на труда.
3. Оценката на наетите е, че доходите им, както и социалното им положение са
относително (спрямо това на останалите български граждани) ниски.

9.2 Оценка на състоянието на доходите като елемент на
условията на труд
Според данните от стандартизираното интервю в страната като цяло относително рядко
се случва месечните възнаграждения да не се изплащат навреме. Според 82,5% от
респондентите през последните 12 месеца такъв случай с тях или с техните колеги не е
имало. 13,7% споделят, че се е случвало относително рядко – 1-2 пъти. Делът на тези,
според които такива случаи са по-чести, е незначителен.
Разпределението на данните за този показател варира спрямо секторите. Относително
най-малко наети отговарят, че няма случаи на забавяне на заплащането в секторите
транспорт, складиране и пощи (Н) и хуманно здравеопазване и социална работа (Q).
Съществуват проблеми и в строителството (F) и в административни и спомагателни
дейности (N), но данните за анализирания показател в тези сектори са с ограничена
статистическа значимост и не могат да се тълкуват категорично. Забавянето на
заплатите в секторите хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и
административни и спомагателни дейности (N) според отговорилите са 1-2 пъти за
последните 12 месеца, докато в транспорт, складиране и пощи (Н) те са по-чести.
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Забавяне на заплатите се случва по-рядко в секторите финансови и застрахователни
дейности (K), професионални дейности и научни изследвания (M), държавно
управление (O), образование (P) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G).
Представянето на тези сектори по показателя „забавяне на заплатите” е по-добро в
сравнение с общото за страната. От гледна точка на този показател най-рисков
изглежда сектор транспорт, складиране и пощи (Н) (Фигура 9.1).
Фигура 9.1 Закъснения в изплащането на месечните възнаграждения

За огромната част от наетите – 96,9%, месечното възнаграждение е от основна заплата
(1 на Фигура 6.2). В 8 от секторите – добивна промишленост (B), производство и
разпределение на топлинна и електрическа енергия (D), доставяне на води (E),
създаване и разпространение на информация (J), държавно управление (O), култура,
спорт, развлечения (R), други дейности (S), дейности на домакинствата като
работодатели (T), дейности на екстериториални организации (U), 100% от наетите имат
доходи от основна заплата. За икономиката като цяло останалите елементи в месечното
възнаграждение са представени по следния начин: заплащане на парче/норма (2 на
Фигура 6.2) получават 13,2% от наетите, заплащане за извънреден труд (3) получават
31,9%, заплащане за работа в неделя (4) – 16,4%, други допълнителни възнаграждения
(5) получават 42,4%, плащания въз основа на цялостно развитие на фирмата (6) –
16,0%, плащания въз основа на цялостно представяне на екип (7) – 12,2%, доход от
дялово участие във фирмата (8) – 2,0%, допълнителни придобивки, вкл. достъп до
здравни услуги, пазаруване в магазин и др. (9) – 27,4% (Фигура № 9.2).
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Фигура 9.2. Относителен дял наети с доходи по видове

Профилът на секторите от гледна точка на елементите във възнаграждението на
наетите е следният:
Селско, горско и рибно стопанство (А) - в този сектор не се наблюдават значителни
отклонения от начина на формиране на възнагражденията в страната като цяло.
Изключение прави заплащането за извънреден труд и за работа в неделя – в сектора
делът на тези, които получат тези възнаграждения е почти два пъти по-малък от общия
за икономиката. Това е секторът, в който изключително малък относителен дял наети
имат допълнителни непарични придобивки.
Добивна промишленост (В) - Профилът на този сектор силно се различава както от
общия за страната, така и от тези на другите сектори. Висок е относителният дял на
наетите, които получават допълнителни плащания за извънреден труд и за работа в
неделя. Този дял е по-нисък в сравнение със съответния в секторите преработваща
промишленост (С) и особено в производство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия (D), но е сравним с тях. специфично за сектора е много високият
относителен дял на наетите, които получават други допълнителни възнаграждения
(67,9% от наетите) и плащания за цялостно развитие на фирмата (42,9% при общ за
страната - 16% от наетите). Последният относителен дял е най-високият сред секторите.
Като цяло в сектора плащанията за цялостно представяне на фирмата и за цялостно
представяне на екип засягат относително голям дял наети. Много висок е и делът на
наетите, които получават доходи от дялово участие във фирмата, както и на тези, които
декларират, че имат допълнителни придобивки.
Преработваща промишленост (С) - спецификата на този сектор от гледна точка на
елементите в заплащането на наетите, е в много високия дял (най-висок сред секторите
и около 2,5 пъти по-голям от съответния дял за страната като цяло) дял наети, които
получат заплащане на парче/норма и относително по-ниския дял на наетите с основна
заплата. Заплащането за извънреден труд и за работа в неделя също е силно
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представено. Относително по-слабо спрямо най-добрите сектори, но все пак на
равнището на общите показатели за икономиката са представени другите допълни
възнаграждения, плащанията за цялостно развитие на фирмата и за цялостно
представяне на екип. Относително малък, но все пак сравним със съответния за цялата
икономика, е делът на наетите в сектора, които имат приходи от дялово участие във
фирмата. По-висок от общия за икономиката е делът на наетите с допълнителни
придобивки.
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива (D) - профилът на сектора се определя от изключително високия дял наетите,
които получават допълнителни възнаграждения (за извънреден труд, за работа в
неделя, други), както и от липсата на наети, които получават заплащане на парче/норма
и от дялово участие във фирмата. Делът на наетите, които декларират, че имат
допълнителни придобивки е един от най-високите сред секторите (втори ранг след
добивна промишленост (В). Заплащането за цялостно представяне на фирмата и на
екипа са застъпени по същия начин както за икономиката като цяло.
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
(Е) - профилът на този сектор е в най-голяма степен близък да общото разпределение
на показателя за икономиката като цяло. Спецификата (много слабо изразена) е в
относително ниският дял на наетите, които получават заплащане на парче/норма.
Наблюдава се известна специфика в разпределението на допълнителните
възнаграждения, като относително по-малко наети получават възнаграждение за
извънреден труд и за работа в неделя, като в същото време делът на наетите, които
декларират, че получават други допълнителни възнаграждения е с повече от 10
процентни пункта по-висок в сравнение с общия за икономиката.
Строителство (F) - профилът на сектора е близък до този на икономиката като цяло.
Изключение прави относително по-ниския дял на наетите, които имат други
допълнителни възнаграждения извън тези за извънреден труд и за работа в неделя,
както и на наетите, които декларират, че имат допълнителни придобивки.
Допълнително относителният дял на наетите, които получават заплащане на
парче/норма е повече от два пъти по-малък в сравнение с общия за икономиката.
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) - профилът на този сектор силно се
различава от общия за икономиката. Спецификата се определя от факта, че всички
сравнявани дялове на наетите, които декларират, че получават различните видове
плащания в сектора са по-ниски от общите за икономиката. Особено се различават
дяловете на наетите, които получават допълнителни възнаграждения за извънреден
труд, работа в неделя и други под.
Транспорт, складиране и пощи (Н) - в този сектор наетите, които получават
допълнителни възнаграждения за извънреден труд и за работа в неделя са относително
по-малко спрямо общи показатели за икономиката. По същия начин относително понисък е делът на тези, които получават възнаграждение на парче/норма. Това се
компенсира от високия дял наети, които декларират, че получават други допълнителни
възнаграждения извън посочените по-горе. В този сектор относително по-слабо са
застъпени механизмите за плащане за цялостно развитие на фирмата и за общо
представяне на екип.
Хотелиерство и ресторантьорство (I) - секторът се характеризира с относително
ниският дял на наети, които получават допълнителни материални придобивки. Не е
регистрирано съществуването на практики на доплащане за цялостно развитие на екип.
219

Това е секторът с относително най-високо (2 ранг сред секторите по този показател)
присъствие на наети с доходи от дялово участие във фирмата, независимо че делът не е
значимо по-голям от общия за икономиката.
Създаване, и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J) - секторът е специфичен от гледна точка на формиране на възнагражденията за труд.
Независимо че 100% от наетите са на основна заплата, голяма част от тях получават
други допълнителни възнаграждения (61,7%), плащания за цялостно развитие на
фирмата (30,5%), за цялостно представяне на екип (33,3%), както и допълнителни
придобивки (64,4% от наетите). Над общия за икономиката е и относителния дял на
наетите, които имат приходи от дялово участие във фирмата. Относително по-малко
спрямо общия показател за икономиката е плащането на парче или на норма, въпреки
че сравнен с останалите сектори тук дори и този механизъм е относително добре
представен. Това е секторът с най-голямо натрупване на механизмите за формиране на
доходите от труд.
Финансови и застрахователни дейности (K) - профилът на този сектор е в голяма степен
подобен на горния. Относително по-малък (но в рамките на грешката) е относителният
дял на наетите с основна заплата. Допълнително заплащането на парче/норма почти не
се среща. В този сектор не е регистрирано съществуването на приходи за наетите от
дялово участие във фирмата.
Операции с недвижими имоти (L) - това е секторът с най-нисък относителен дял (ранг 1
заедно със сектор Преработваща промишленост (С) на наети с основна заплата. Всички
останали относителни дялове (% наети, които получават възнаграждения, формирани
чрез различните форми) за сектора са по-ниски или на равнището на общите показатели
за икономиката. Спецификата на сектора се допълва от най-високия в сравнение с
останалите сектори дял на наети, които имат приходи от дялово участие във фирмата.
Професионални дейности и научни изследвания (M) - спецификата на сектора се
определя от високия дял на допълнителните възнаграждения, които са различни от
възнагражденията за извънреден труд и за работа в почивните дни. Два пъти по-висок
спрямо общия за икономиката е делът на наетите в сектора, които имат доходи от
дялово участие (последният резултат, е в рамките на грешката и не може да се
възприеме като категоричен). Делът на тези, които получават доходи на парче/норма е
незначителен и много по-малък от общия за икономиката, както и от показателите за
повечето от останалите сектори. В сектора се установяват наети с възнаграждения за
извънреден труд и за работа в неделя, макар че делът им е относително по-малък от
общия за икономиката.
Административни и спомагателни дейности (N) - профилът на сектора се
характеризира с това, че всички относителни дялове на наети с доходи, формирани чрез
различните механизми са по-ниски от общите за икономиката. Изключение правят
дяловете наети, с основна заплата и с дялово участие, които обаче надвишават общите
за икономиката показатели незначително и не могат да бъдат тълкувани еднозначно.
Държавно управление (O) - в сектора 100% от наетите са на основна заплата.
Единственият дял, който макар и минимално е по-голям от общия за икономиката е
този на наетите, които получават други допълнителни възнаграждения. Всички
останали дялове са по-ниски от общите, като делът на наетите, които имат други
обикновено непарични придобивки е един от най-ниските при сравнението със
съответните дялове за другите сектори.
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Образование (P) - данните от представителното изследване очертават особен профил на
сектора от гледна точка на доходите на наетите. Значителен е делът на наетите, които
получават заплащане за извънреден труд. Силно е представянето на наетите, които
получава други допълнителни възнаграждения – 63,4% от наетите в сектора
декларират, че имат такива доходи спрямо 42,2% за целия пазар на труда. Само в 3
сектора – добивна промишленост (B), pроизводство и разпределение на електрическа и
топлинна енергия (D) и финансови и застрахователни дейности (K), делът на тези,
които декларират, че получават други допълнителни възнаграждения е по-голям и то
незначително. Прави впечатление фактът, че една макар и малка част от
интервюираните декларира, че няма основна заплата.
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) - профилът на този сектор по
анализирания показател съвпада почти изцяло с разпределението за цялата изследвана
съвкупност.
Култура, спорт, развлечения (R) - спецификата на сектора се изразява в относително
по-високия дял на наетите, които декларират, че получават други допълнителни
възнаграждения и с много ниския дял на наетите, които имат други, в повечето случаи
непарични придобивки. В сектора не са регистрирани наети, които декларират, че
получават плащания за дялово участие във фирмата.
Други дейности (S) - този сектор незначително се различава от общото представяне на
цялата изследвана съвкупност по този показател. Всички сравнявани дялове са
незначително по-ниски. Прави впечатление единствено относително много ниския дял
на наетите, които декларират, че получават други придобивки – 8,3% за сектора срещу
27,4% за икономиката като цяло. При сравнението с останалите сектори се
установява,че само два сектора са с по-лошо представяне по този показател – култура,
спорт, развлечения (R) и дейности на екстериториалните организации (U).
Дейности на домакинствата като работодатели (T). Профилът на този сектор е
изключително различен – възнагражденията на наетите в него се формират от основна
заплата, една част от наетите декларират, че получават за извънреден труд, налице са
наети, които получават други допълнителни възнаграждения, както и такива, които
имат други придобивки. Други механизми за формиране на месечните възнаграждения
не са регистрирани.
Дейности на екстериториални организации и служби (U) - наетите в сектора получават
единствено основни заплати. Друг механизми за формиране на месечните
възнаграждения не е регистриран в настоящото представително изследване.
Ако приемем, че съществуването или не на различните видове плащания има
отношение към условията на труда и риска за работната сила, данните от изследването
очертават картината, представена в Таблица 9.1. Най-слабо представяне по този
показател имат секторите:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Дейности на екстериториални организации и служби (U);
Държавно управление (O);
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G);
Дейности на домакинствата като работодатели (T);
Административни и спомагателни дейности (N);
Други дейности (S);
Селско, горско и рибно стопанство (А);
Операции с недвижими имоти (L);
Транспорт, складиране и пощи (Н);
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10. Хотелиерство и ресторантьорство (I);
11. Култура, спорт, развлечения (R);
12. Професионални дейности и научни изследвания (M).
В този случай рискът се тълкува като относително по-слабо присъствие на
допълнителни плащания към основната заплата.
Таблица 9.1. Ранжиране на секторите според показателя „видове доходи”.
Сектор
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

І

0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ІІ

0
0
0
20
16
12
0
13
0
10
17
0
18
11
20
0
14
15
0
20
0

ІІІ

17
0
0
0
0
0
20
16
0
0
0
0
19
18
21
0
0
0
0
0
0

Х
ІХ
VІІІ
VІІ
VІ
V
ІV
16
0
0
17
18,5
19
9,7
0
0
0
0
0
0
0,0
0
0
0
0
0
0
2,3
0
0
0
0
18,5
0
4,3
0
0
0
0
0
0
1,8
0
21
0
0
0
14
5,2
15
20
18
16
15
16
13,3
0
0
19
20
0
0
7,6
0
18,5
0
0
0
18
4,1
0
0
0
0
0
0
1,1
0
0
0
0
18,5
0
3,9
0
0
0
0
0
0
0,0
19
0
0
0
0
0
6,2
18,5
17
17
19
0
13
12,6
20
0
20
18
0
17
12,9
18
0
0
0
0
15
3,7
0
0
0
0
0
0
1,6
0
0
0
0
18,5
21
6,1
0
0
0
0
18,5
20
4,3
21
0
21
21
18,5
0
11,3
0
0
0
0
0
0
0,0

І. Ранг според относителен дял на наети с основна заплата;
ІІ. Ранг според относителен дял на наети със заплащане на парче/норма;
ІІІ. Ранг според относителен дял на наети със заплащане за извънреден труд;
ІV. Ранг според относителен дял на наети със заплащане за работа в неделя;
V. Ранг според относителен дял на наети с други допълнителни възнаграждения;
VІ. Ранг според относителен дял на наети с плащания въз основа на цялостно развитие
на фирмата;
VІІ. Ранг според относителен дял на наети с плащания въз основа на цялостно
представяне на екип;
VІІІ. Ранг според относителен дял на наети с доход от дялово участие във фирмата;
ІХ. Ранг според относителен дял на наети с допълнителни придобивки, вкл. достъп до
здравни услуги, пазаруване в магазин и др;
Х. Среден ранг според „видове заплащане”.
Самооценката за равнището на доходите има важно значение за оценката на риска в
секторите. На респондентите беше предложено да се самоопределят по скалата беден –
богат. Общото за страната разпределение е следното: най-големият дял – 66,6% от
наетите се определят като средно богати (бал 3 по 5-степенна скала). Разпределението
обаче е изнесено към по-ниските балове, така че 22,3% от интервюираните си дават бал
2, докато само 4,7% - бал 4. Повече от 5 % общо за страната се определят като
абсолютно бедни като избират бал 1, за да определят равнището на доходите си. Това
разпределение е различно в различните сектори (Фигура 9.3). Усещането за бедност е
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относително най-силно изразено в сектор производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия (Q), където отклонението от средната в посока към
ниските балове на скалата е най-силно изразено. Подобно, макар и по-малко е
отклонението от средното разпределение в секторите хуманно здравеопазване и
социални дейности (Q) и в държавно управление (О). Данните дават основание да се
смята, че подобни проблеми има и в секторите селско, рибно и горско стопанство (А),
транспорт, складиране и пощи (Н) и в административни и спомагателни дейности (N),
но поради ограничената статистическа значимост тези данни не могат да се тълкуват
категорично.
Фигура 9.3. Финансово положение на респондентите

Усещането за бедност е относително по-слабо изразено в създаване и разпространение
на информация и творчески продукти (J) и в търговия, ремонт на автомобили (G). Има
основание да се смята, че подобно е положението и в секторите финансови и
застрахователни дейности (К), производство и разпределение на енергия (D) и дейности
на домакинствата като работодатели (T), но при отчитането на по-високата
статистическа грешка за конкретните резултати.
При самооценката на социалното положение разликите в разпределенията са
значителни особено за някои сектори (Фигура 9.4). В сектор образование (Р)
самооценката по скалата богат-беден е почти на равнището на средната за страната,
докато самооценката по скалата „високо-ниско социално положение” е силно
изместена в посока на високото социално положение. Подобно е състоянието и в сектор
държавно управление (О), където самооценката по първата скала е изместена в посока
„беден”, а по втората – леко надвишава средната за страната в посока „високо социално
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положение”. За останалите сектори се наблюдава почти пълно съвпадение между
самооценките по двете скали „беден – богат” и „ниско – високо социално положение”.
Фигура 9.4 Социално положение на респондентите

При отчитане на статистическата значимост се очертават две групи сектори:
1. Сектори, където самооценката по скалата „ниско – високо социално
положение” е по-висока от средната за страната: създаване и
разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (J),
образование (P), финансови и застрахователни дейности (K), търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети (G).
2. Сектори, където самооценката по скалата „ниско – високо социално
положение” е по-ниска от средната за страната: доставяне на води,
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (Е),
селско, горско и рибно стопанство (А), строителство (F).
Общото разпределение за страната за анализирания показател е следното: най-голямо
натрупване има при баловете 2 и 3 по 5-степенната скала „ниско-високо социално
положение”, съответно 30,9% и 51,7%. Във високите балове на скалата се разполагат
общо около 9% от респондентите. С „най-високо социално положение” се
самоопределят само 0,5% от тях. За сравнение с най-ниско социално положение се
самоопределят 4,5% от респондентите.
По различен начин се разпределят дяловете при показателя „доколко сте съгласен с
твърдението, че сте добре платен за работата, която вършите?”. Средно за цялата
съвкупност по-големи натрупвания се получават при степените, които по-скоро
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потвърждават твърдението. Така 9,5% от респондентите са „напълно съгласни”, 31,2%
са по-скоро съгласни, а 33,% - „нито съгласни, нито несъгласни”. Все пак делът на тези,
които отхвърлят горното твърдение не е за подценяване – несъгласни, че за заплатени в
съответствие с труда си са повече от 25% от респондентите.
Разпределенията по този показател в секторите очертават съществен риск за някои от
тях (Фигура 9.5). Силно отклонение от средната за страната и то в посока към
засилване на тежестта на отговорите, които декларират несъгласие с горното твърдение
се наблюдава в секторите държавно управление (O), образование (P), хуманно
здравеопазване и социална работа (Q), професионални дейности и научни изследвания
(M) и транспорт, складиране и пощи (Н). Точно обратното – отклонение от средната в
посока към засилване на тежестта на тези, които потвърждават, че са заплатени в
съответствие с труда си се регистрира в секторите хотелиерство и ресторантьорство (I),
търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), финансови и застрахователни
дейности (K), създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J) и строителство (F). Подобно положение са наблюдава и в сектора
добивна промишленост (В), но поради ограничената статистическа значимост на този
резултат, той трябва да се тълкува внимателно.
Фигура 9.5 Субективна оценка на респондентите относно заплащането за работата,
която вършат

На основата на анализираните показатели можем да определим рисковите от гледна
точка на елемента „доходи” сектори (Таблица 9.2). Поради противоречивото влияние на
показателя, свързан с видовете плащания, са направени две оценки на риска, свързан с
доходите: една без отчитане на този показател и втора – с включване на обобщения
ранг за него, представен в Таблица 9.1.
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сектор
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Таблица 9.2 Ранжиране на секторите за елемент „доходи”

І

0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0
0

ІІ

0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19
0
20
0
0
0
0

ІІІ

20
0
18
0
21
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ІV

0
0
0
0
0
0
0
17
0
0
0
0
18
0
21
20
19
0
0
0
0

V

5
0
4,5
0
10,5
4,8
0
9,5
0
0
0
0
4,5
0

VІ

10
5
14,8
0
0
0
0

9,7
0,0
2,3
4,3
1,8
5,2
13,3
7,6
4,1
1,1
3,9
0,0
6,2
12,6
12,9
3,7
1,6
6,1
4,3
11,3
0,0

VІІ

5,9
0,0
4,1
0,9
8,8
4,8
2,7
9,1
0,8
0,2
0,8
0,0
4,8
2,5
10,6
4,7
12,1
1,2
0,9
2,3
0,0

VІІІ

17
0
13
7,5
18
15,5
12
19
6
4
5
0
15,5
11
20
14
21
9
7,5
10
0

І. Ранг според отклонение от средна (Z-score) за индикатор „през последните 12 месеца
случвало ли се е да закъснее изплащането на месечното възнаграждение?”;
ІІ. Ранг според отклонение от средна (Z-score) за самооценка по скала „беден – богат”
спрямо другите българи;
ІІІ. Ранг според отклонение от средна (Z-score) за самооценка по скала „ниско-високо
социално положение спрямо другите българи;
ІV. Ранг според отклонение от средна (Z-score) за индикатор „Доколко сте съгласен с
твърдението „аз съм добре платен за работата, която върша?”;
V. Среден ранг за риск за елемент „доходи” (без „видове плащания”);
VІ. Среден ранг за наети с различни по вид плащания (от Таблица № 6.1 );
VІІ. Среден ранг за елемент „доходи” (с видове плащания);
VІІІ. Ранжиране на среден ранг за риск по елемент „доходи” (с „видове плащания”).
Рискови според елемента „доходи” без отчитане на влиянието на показателя „видове
плащания” са:
1. Хуманно здравеопазване и социална работа (Q),
2. Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (Е);
3. Държавно управление (O);
4. Транспорт, складиране и пощи (Н);
5. Образование (P);
6. Селско, горско и рибно стопанство (А);
7. Строителство (F);
8. Професионални дейности и научни изследвания (M);
9. Преработваща промишленост (С).
Рискови според елемента „доходи” с отчитане на влиянието на показателя „видове
плащания” са:
1. Хуманно здравеопазване и социална работа (Q),
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2. Държавно управление (O);
3. Транспорт, складиране и пощи (Н);
4. Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (Е);
5. Селско, горско и стопанство (А);
6. Професионални дейности и научни изследвания (M);
7. Строителство (F);
8. Образование (P);
9. Преработваща промишленост (С);
10. Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G);
11. Административни и спомагателни дейности (N);
12. Дейности на домакинствата като работодатели (T).
Налице е почти пълно съвпадение между секторите, определени като рискови чрез
двете видове оценки – без отчитане на влиянието на показателя „видове плащания” и с
отчитането на влиянието на този показател – 9 рискови сектора според първата оценка
съвпадат с първите девет според втората.
Независимо, че доходите са важни, те все пак не се схващат от наетите като абсолютен
приоритет. Въпреки че преобладаващата част от наетите декларират, че е важно да
получават добавки за вреден труд, много по-висок е делът на интервюираните, които
считат, че е важно работата да не уврежда здравето, да остава повече време за
семейството и приятелите и т.н. Сравнението на средните, получени за индикаторите
„Доколко важно е за Вас работата (работодателят) да ви осигурява...?” дава основание
за извода, че високите доходи като стимул за работната сила не са безусловни.
Таблица 9.3 Относителна тежест на предпочитания, свързани с работата.

Индикатор

Да се чувствам сигурен по време на работа
Работата да не уврежда здравето ми
Да научавам нови неща по време на работа
Да получавам добавки за вреден труд
Да получавам повече пари, дори това да е за сметка на
здравето или на свободното време

Средна при 5-степенна скала „много
важно – никак не е важно”
1,45
1,40
1.74
2.56
3.14

Известни отклонения се регистрират в следните сектори:
1. В секторите добивна промишленост (В), производство и разпределение на
електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D), хуманно
здравеопазване и социална работа (Q) и строителство (F) и преработваща
промишленост (С) придават относително по-голяма тежест на това да
получават надбавки за вреден труд. Точно обратното е в секторите търговия,
ремонт на автомобили и мотоциклети (G), професионални дейности и научни
изследвания (M) и административни и спомагателни дейности (N), където
това да получават добавки за вреден труд е относително по-малко важно
(Фигура 9.6).
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Фигура 9.6 Добавки за вреден труд

2. В секторите доставяне на води, канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване (Е) и строителство (F) придават по-голямо
значение на това да получават повече пари, независимо от въздействието
върху здравето и свободното време. Точно обратното е в преработваща
промишленост (С), където относително по-малко са съгласни повечето пари
да са за сметка на здравето или на свободното време (Фигура 9.7).
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Фигура 9.7 Заплащане срещу здраве и/или органичено свободно време

229

X. Информиране и консултиране
10. 1. Съдържание и тенденции на елемента
Информираността е не само право на наетия, но има и косвено значение за
ефективността на икономическата дейност. Тя има няколко основни аспекта:
1. Информираността за конкретния процес на създаване на стоки или услуги в
организацията, където работи наетият следва да бъде непрекъснато
развивана, за да се отговори на потребностите на технологичното
обновление. В този смисъл информираността зависи от включването във
формите на учене през целия живот
2. Информираността за управлението на организацията зависи от възприетия в
организацията стил на управление и е предпоставка за ефективното
протичане на процеса на консултиране в нея. Информираността за
управлението и процесът на консултиране косвено влияят на
производителността, защото водят до ефективно включване на наетите в
процеса на създаване на стоки и услуги чрез създаването на социални връзки
вътре в организацията.
3. Информираността за безопасността и сигурността на условията на труд в
организацията е част от информираността за управлението на организацията,
но има отделно значение, поради същественото въздействие на
здравословните и безопасни условия на труд за трудовия и икономическия
процеси като цяло. Информираността за безопасността има значение, защото
самата сигурност на труда зависи не само от въвеждането на системи и мерки
за сигурност, но и от поведението на наетите. Информираността влияе на
поведението на наетите и то в посока на създаване и възприемане на
ефективни системи за безопасност и сигурност на труда.
От друга страна информираността е предпоставка за консултирането, но не съвпада с
него. Последното зависи от възприемането на култура на управление на организацията,
основана на екипността, социалните връзки и линейното взаимодействие в процеса на
взимане на решения. Консултирането е предпоставка за ефективното управление и
косвено за икономическото представяне на организацията, защото чрез него се
мобилизира знанието и уменията на целия колектив.
Информирането и консултирането играят важна роля за подобряване на условията на
труд и за даване на възможност на работниците да изразяват своето мнение, както за
настоящите условия, така и за промените, които вероятно ще окажат влияние на
работата им.
Консултациите за промени в организацията на работа или условията на труд може да
включват формален или неформален процес. Изследванията досега са показвали, че
обичайният метод на консултации е чрез неформални дискусии или процеси, а не чрез
структурирани обсъждания, използвайки система на официално представителство на
работниците.
Правото да бъдат информирани за рисковете по време на работа е фундаментално
право на работниците и предпоставка за по-ефективна превенция на свързаните с
работата рискове. Около 41% от европейците се считат за много добре осведомени за
рисковете по време на работа, а други 36% считат, че са добре осведомени. Делът на
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работниците, които са много добре осведомени, се различава донякъде между
различните сектори на икономическа дейност, като е по-често срещан при големите
местни звена, отколкото при малките. Процентът варира от 48% при местни звена с
повече от 500 работници до 38% при такива с 2-9 работници или самонаетите. В почти
всички сектори, много добре осведомените за рисковете на работното място е повероятно да носят лични предпазни средства, отколкото тези, които не са много добре
осведомени за рисковете.25
На основата на горните разсъждения и за целите на настоящото изследване приемаме,
че риск съществува в секторите, където:
1. Наетите относително слабо се включват във форми на продължаващо
обучение. Особен риск има там, където работодателите на осигуряват
продължаващо обучение на наетите.
2. Наетите са изолирани от процеса на консултиране. Особен риск съществува
там, където наетите не се интересуват от този процес. В секторите, в които
консултирането е подценено, съществува риск за икономическото
представяне, поради потенциалното отчуждаване на наетите от процеса на
взимане на решения и превръщането им в обикновени изпълнители.
Консултирането е подценено там, където не съществуват неформални връзки
между ръководители и изпълнители и наетите се чувстват изолирани от
процеса на взимане на решения.
3. Наетите нямат информация за системите за безопасност. Особен риск
съществува там, където наетите не се интересуват от тези системи.

10.2 Оценка на състоянието на информираността на
заетите в България
По-малко от 1/3 от наетите (28,2% от респондентите) са преминали през обучения,
организирани и/или платени от работодателя. Много нисък е делът на тези, които са
преминали през обучение, платено от самите тях. Преобладаващата форма на обучение
е това, което съпътства трудовия процес и се осъществява с помощта на колеги – 44,1%
от всички наети декларират, че са преминали през такава форма на обучение.
Относително разпространени са форми те на неформално обучение – самообучение, онлайн обучения, като 33,7% от наетите заявяват, че са се възползвали от тях.
От гледна точка на обучението и формите на обучението се очертават следните
профили на секторите:
Селско, горско и рибно стопанство (А) - това е секторът, където обучението е най-слабо
застъпено. Прави впечатление, че сред формите на обучение, обучението в процеса на
работа е значително подценена в сравнение с останалите сектори.
Добивна промишленост (В) - секторът се представя изключително добре що се отнася
до обучението, платено от работодателя и обучението в процеса на работа.
Разпространено е и неформалното обучение. Изобщо не е представена практиката на
обучение, платено от самите наети.
Преработваща промишленост (С) - в известна степен подценено спрямо общото за
страната разпределение изглежда неформалното обучение.
25

Евростат
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Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива (D) - почти 60% от наетите преминават обучение в процеса на работа. Висок е и
делът на тези, които преминават обучения, платени от работодателя. Като цяло всички
възможни форми на обучение са добре застъпени в сектора.
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
(Е) - секторът се представя слабо по анализирания показател. Единствената форма на
обучение, която е разпространена на равнището на средното за страната е
неформалното обучение.
Строителство (F) - секторът има относително слабо представяне. Прави впечатления
леко повишените спрямо общото представяне на сектора дялове на наети, които
преминават обучение, платено от самите тях и които преминават неформални форми на
обучение. Тези дялове за сектора са сравними със средните за страната. Не може да се
каже в каква степен става дума за професионално обучение или за получаване на
образователна степен.
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) - единствената форма на обучение,
която може да бъде определена като разпространена за сектора е обучението в процеса
на работа. По този показател секторът има 4 място в прогресиращата към риска редица
на секторите. Останалите форми на обучение са незначително представени в сектора.
Транспорт, складиране и пощи (Н) - секторът повтаря структурата на общото за
страната разпределение, като най-голяма тежест има обучението в процеса на работа,
следвано от неформалното обучение. Представянето на сектора обаче е под средното за
страната.
Хотелиерство и ресторантьорство (I) - секторът има относително спрямо другите
сектори по-добро представяне по показателите за разпространение на формалното
обучение, платено от работодателя или от самите наети, независимо че другите форми
все пак преобладават.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J) - това е един от най-добре представящите се сектори: всички форми на обучение са
представени и разпространени в голяма степен. Спецификата на сектора се определя от
много (относително) високия дял на наети, които преминават през форми на
неформално обучение.
Финансови и застрахователни дейности (K) - това е най-силно представящия се сектор.
Сравнен с предходния в този сектор са в по-голяма степен разпространени обученията,
платени от работодателя и особено тези, платени от самите наети.
Операции с недвижими имоти (L) -в този сектор обучението на наетите не е достатъчно
застъпено. Всички форми на обучение са подценени като дяловете на наетите, които
преминават през тях са много ниски.
Професионални дейности и научни изследвания (M) - в този сектор преобладават
формите на обучение, при които наетият плаща за обучението си и неформалното
обучение. По останалите показатели секторът има по-скоро слабо представяне.
Административни и спомагателни дейности (N) - представянето на сектора е
относително много слабо. Единствената форма, която все пак има някакво
разпространение, сравнимо с това в добре представящите се сектори е обучението в
процеса на работа от колеги/началници.
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Държавно управление (O) - профилът на сектора се определя от относително високия
дял на наети, преминаващи обучение, платено от работодателя. Обучението в процеса
на работа, както и неформалното обучение също са добре представени. Изключително
слабо е застъпено обучението, платено от самите наети.
Образование (P) - този сектор има профил, подобен на горния с една принципна
разлика – делът на тези, които преминават обучение, платено от самите тях е много повисок и на равнището на средните за страната.
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) - профилът на сектора се определя от
това, че много силно спрямо другите сектори е застъпено обучението, за което наетите
плащат сами. В същото време обученията, плащани от работодателя са слабо
представени.
Култура, спорт, развлечения (R) - този сектор има изключително слабо представяне по
анализирания показател. Особено слабо е застъпеното включването във формални
форми на обучение, независимо платени от работодателя или от самите наети. Прави
впечатления обаче и слабото разпространение на обучението в процеса на работа и
неформалното обучение.
Други дейности (S) - профилът на сектора се определя от много ниското
разпространение на форми на обучение, платено от работодателя. Останалите форми са
разпространени на равнище сравнимо със средното за страната.
Дейности на домакинствата като работодатели (T) - силно е разпространено обучението
в процеса на работа.
Дейности на екстериториални организации и служби (U) - интервюираните в сектора
декларират, че всички са преминали през обучения, платени от работодателя.
Данните от изследването показват, че информираността за безопасността на труда е
много висока. 97,1% от наетите декларират, че знаят какво да направят в случай на
трудова злополука, а 95,7% - че са преминали през обучение по безопасност на труда.
Отклоненията в секторите са в рамките на около 10 % от интервюираните, но все пак
тези разлики заслужават да бъдат тълкувани. Като рискови могат да бъдат определени
следните сектори:
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G), където представянето е на
границата на риска, но все пак прави впечатление, че не само относително висок дял
наети не знаят какво да правят в случай на злополука, но още по-голям дял декларират,
че не са преминавали обучение по безопасност.
Хотелиерство и ресторантьорство (I), където въпреки високия дял наети, които
декларират, че са преминали обучение, много голям относителен дял всъщност не знаят
към кого да се обърнат в случай на злополука.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J) - този сектор има едно от най-лошите представяния по анализирания показател.
Относителният дял на тези, които заявяват, че не са преминали обучение по
безопасност е един от най-високите сред секторите. Освен това има съвпадение между
представянето по двата индикатора, така че относителният дял на тези, които не знаят
какво да правят в случай на злополука е по същия начин висок.
Финансови и застрахователни дейности (K) са сектор, чиито характериситки са сходни
на предходния.
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Операции с недвижими имоти (L) - профилът на сектора е същият като този на
предходните два.
Професионални дейности и научни изследвания (M), където е налице един значителен
дял наети, които не са преминавали обучения и в същото време делът на тези, които не
знаят какво да правят в случай на злополука сравнително е още по-голям.
Държавно управление (O) - този сектор има най-слабото представяне по индикатора
„знаете ли към кого да се обърнете в случай на злополука?”, независимо, че равнищата
на включването в обучения по безопасност е в рамките на средното за страната.
Образование (P) - секторът също може да бъде определен като рисков поради
отрицателното отклонение при сравняването на относителни дялове и за двата
въведени индикатора.
Култура, спорт, развлечения (R), където делът на наетите, които са преминали
обучение по безопасност е относително много нисък.
Други дейности (S) - профилът на този сектор има същата характеристика като
предходния.
Самооценката на наетите за информираността им за рисковете за здравето и
безопасността по време на работа е следната: 58,3% от респондентите смятат, че са
много добре информирани, 37,2% - че са добре информирани, а 2,3% - че не са добре
информирани. Отклоненията от средното състояние в страната като цяло е значимо за
следните сектори (Фигура 10.1):
1. В тай-голяма степен наетите декларират, че са запознати с рисковете за
здравето им в сектор добивна промишленост (В). Подобно е състоянието и в
секторите производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия
и на газообразни горива (D), хуманно здравеопазване и социална работа (Q),
култура, спорт, развлечения (R), но поради ограничената статистическа
значимост, това не може да се твърди категорично.
2. Рискови сектори от гледна точка на информираността за условията на труд са
административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (O) и
преработваща промишленост (С).
Каре 10.1. Трудови злополуки заради неспазване на правилата
В голяма фирма с чуждестранно участие в областта на металургията, от отдела по „Безопасност и
охрана на труда“ се извършват необходимите процедури по документиране и отчитане на трудовите
злополуки и професионалните заболявания. Въпреки изградената организация за БЗР, в предприятието
често се допускат технически решения, които създават риск за работниците: преминаване на мостов
кран с товари над газова пещ, ръчно предвижване на товари с бутане на колички по релсов път,
прикачване на товари за краново пренасяне, като работещите се качват върху товарите и т.н. Тези
технически решения пестят финансов ресурс, но създават условия за трудови злополуки.
Допълнителен фактор за трудовите злополуки е поведението на работниците. Често те не използват
личните предпазни средства, въпреки че разполагат с тях. Наблюдава се несъгласуваност в
действията, липса на съсредоточеност, заради които се създават възможности за злополуки.
Все още немалка част от трудовите злополуки се дължат на субективния фактор - човека и неговото
поведение в трудовия процес. Често работниците познават, но не спазват правилата и изискванията
от технически и технологичен характер. Те сякаш привикват със съществуващите рискове и
подценяват съществуването им.
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Фигура 10.1 Информираност относно рисковете за здравето и сигурността при работа

На основата на горните показатели и съответните рангове за отделните сектори можем
да оценим риска от гледна точка на информираността (Таблица 10.1).
Сектор
А
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Таблица 10.1 Ранжиране на секторите по елемент „Информираност”
І

18
0
0
0
0
0
19
17
0
0
0
0
0
0
0
0
16
21
20
0
0

ІІ

19
21
0
0
20
0
16
17
0
0
0
0
0
0
18
0
0
0
0
0
0

ІІІ

21
0
0
0
19,5
17
0
18
0
0
0
0
0
0
0
0
0
19,5
0
0
0

ІV

21
0
18
0
0
0
20
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0

VІ

0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VІІ

0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
20
0
0
0
0
0
0

VІІІ

11,3
3,0
5,3
0,0
5,6
2,4
7,9
10,1
0,0
3,0
0,0
0,0
0,0
3,0
8,4
0,0
2,3
5,8
2,9
0,0
0,0

ІХ

21
13
15
0
16
10
18
20
0
13
0
0
0
13
19
0
9
17
11
0
0

235

І. Ранг според относителния дял на наетите, преминали през обучение, платено от
работодателя;
ІІ. Ранг според относителния дял на наетите, преминали през обучение, платено от
самите тях;
ІІІ. Ранг според относителния дял на наетите, преминали през обучение в процеса на
работа;
ІV. Ранг според относителния дял на наетите, преминали през други форми на
обучение;
V. Ранг според относителния дял на наетите, които знаят към кого да се обърнат в
случай на трудова злополука;
VІ. Ранг според относителния дял на наетите, които са преминали обучение по
безопасност на труда;
VІІ. Ранг според отклонението от средната за показателя „в каква степен сте
информиран за рисковете по време на работата?”;
VІІІ. Среден ранг по елемент „Информираност”;
ІХ. Общ ранг за риск за елемент „информираност".
Като рискови от гледна точка на информираността могат да бъдат определени следните
сектори:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Селско, горско и рибно стопанство (А);
Транспорт, складиране и пощи (Н);
Държавно управление (O);
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G);
Култура, спорт, развлечения (R);
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (Е);
7. Преработваща промишленост (С);
8. Административни и спомагателни дейности (N);
9. Създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J);
10. Добивна промишленост (В);
11. Други дейности (S);
12. Строителство (F).
Наетите в България придават голямо значение на възможността да научават нови неща
по време на работа. За 39% от интервюираните това е „много важно”, за 52,7% „важно”. Сравнението с другите ценности, свързани с работата, показва, че
получаването на нови знания е сред най-важните (Таблица 9.3). Отклоненията по
сектори са значителни като относителните дялове на наетите, които декларират, че това
е „много важно” за тях варират от 57,4% в сектор създаване и разпространение на
информация и творчески продукти, далекосъобщения (J) до 22,6% в селско, горско и
рибно стопанство (А). Според отклоненията от средната за страната по този показател
можем да обособим следните крайни случаи (Фигура 10.2):
1. Очертават се сектори, в които делът на наетите, за които да научават нови
неща по време на работа е „много важно” е относително по-голям. Това са
създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J), професионални дейности и научни изследвания (M),
Държавно управление (O) и търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети
(G).
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2. Налице са и сектори, в които получаването на нови знания по време на
работа е относително по-малко важно за наетите. Това са селско, горско и
рибно стопанство (А), административни и спомагателни дейности (N),
хотелиерство и ресторантьорство (I) и преработваща промишленост (С).
Фигура 10.2 Значение на научаването на нови неща по време на работа

10.3 Оценка на консултирането
Като цяло наетите в България имат относително големи възможности да влияят на
работата си. 67,3% от респондентите декларират, че могат да променят реда на
изпълнението на задачите си, а 57,2% - че могат сами да определят методите си на
работа. Наетите изглеждат най-свободни да ръководят собствената си работа в сектора
създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J) и най-ограничени – в сектор селско, горско и рибно стопанство (А), въпреки че и
там относителна свобода да организират собствената си дейност декларират повече от
половината наети.
Участието в организацията на процеса на работа обаче, е различен. Там, където е
налице връзка между дейностите, извършвани от отделни членове на един трудов
колектив, „началникът” е този, който преимуществено разпределя задачите - 73,9% от
интервюираните декларират, че това е така. Делът на тези, които твърдят, че самият
колектив разпределя задачите е по-малък, но все пак значителен – 52%. По оценка на
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наетите най-малка е намесата на „началника” в хотелиерство и ресторантьорство (I) и в
хуманно здравеопазване и социална работа (Q). В тези сектори самоуправлението на
колективите е най-силно изразено. В голяма степен това е следствие от спецификата на
работата, на трудовия и на икономическия процес.
Участието на наетите при избора на хора, с които да работят е в голяма степен
ограничено (Фигура 10.3). Най-големият относителен дял наети – 46%, заявяват, че
„никога” не участват при избора на хора, с които да работят, около 22% - че участват
„понякога” и само 13% - че участват „почти винаги”.
Фигура 10.3 Можете ли да влияете на избора на хора, с които работите заедно?

Отклоненията по сектори са значителни и са във връзка както със спецификата на
работата, така и с образователното равнище на наетите (Фигура 10.4). В по-голяма
степен наетите могат да влияят върху избора на хора, с които работят заедно, в
секторите създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J), строителство (F) и хотелиерство и ресторантьорство (I).
Значително отклонение в посока на намаляване на влиянието върху избора на хора се
регистрира в сектора преработваща промишленост (С).

Каре10.2 Трудови злополуки заради липса на опит и некомпетентност
Динамичните наблюдения и анализите на признатите трудови злополуки показват, че малки и средни
предприятия, занимаващи се с ремонтно-строителна дейност, много често наемат неквалифицирани
работници. Предимството, осигурявано от относително по-евтиния труд, се предпочита преди
всичко от български фирми в бранша, независимо дали мениджърският състав е на млада или на позряла възраст. Тъй като в България няма изискване преди назначаване на лица за дейности с доказани
рискове за здравето да се провежда предварителен изпит или тест по безопасност при работа, много
често това се наемат хора с ниска здравна култура и липса на адекватно отношение към
безопасността при работа. Началните инструктажи и обучението на работното място не дават
необходимите знания.
Анализите показват, че това е причина за преобладаващия брой трудови злополуки при млади,
неопитни работници .
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Фигура 10.4 Свобода на избор на хората, с които работим

Макар, че консултирането включва участието във взимането на решения, то има далеч
по-широк смисъл и се отнася по-скоро до социалните връзки, до линейните
взаимодействия в процеса на работа. Като цяло наетите декларират, че често разговарят
с началника си, за да обсъждат както собствената си работа, така и проблеми с работата
въобще. Сред цялата съвкупност на интервюираните 80,4% заявяват, че през
последните 12 месеца се е случвало да проведат разговор с началника си за
извършената от тях работа. Още по-голям дял – 90,4%, декларират, че са обсъждали с
началника си проблеми в работата. 74,5% от наетите отговарят, че през същия период
са консултирани по повод промени в работата.
Относително по-слабо са застъпени практики, които касаят обратната връзка с наетите
– атестирането и консултирането с представител на работниците. Недостатъчен дял 54,8% от наетите, декларират, че през последните 12 месеца са атестирани. В
консултации с представител на работниците по повод проблеми в работата са участвали
около 53% от интервюираните.
Като цяло данните очертават една благоприятна картина що се отнася до отношенията
с началника и включването на наетите в процеса на управление чрез неформални
отношения с него. Включването чрез организациите и представителите на работниците
обаче, изглежда подценено. Недостатъчно са възприети и практиките на атестиране.
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Секторите имат различен профил от гледна точка на анализираните показатели.
Селско, горско и рибно стопанство (А) - секторът има относително (в сравнение с
другите сектори) много лошо представяне по показателя консултиране. Известно
предимство е сравнимия със средния за страната относителен дял на наетите, които
заявяват, че могат да влияят при избора на хората, с които работят.
Добивна промишленост (В) - спецификата на сектора се определя от много високото
относително представяне по показателя „консултации с представител на работниците”.
Според данните секторът получава 1 ранг в редицата на относителни дялове на наетите,
които декларират, че са обсъждали проблеми с представител на работниците.
Преработваща промишленост (С) - като цяло секторът има проблеми с консултирането.
Както консултирането с началника, така и с представител на работниците е
относително слабо представено. Наетите в сектора нямат почти никакво влияние върху
избора на хора, с които да работят.
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива (D) - по показателите за консултиране секторът се представя на равнище, близо
до средното за страната.
Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване
(Е) - спецификата на сектора по показателя консултиране се определя от относително
по-добре застъпеното консултиране с представителна на работниците.
Строителство (F) - секторът има относително добро представяне по показателя
„консултиране”, най-вече заради по-голямото влияние на наетите върху избора на хора,
с които да работят. Допълнително обаче относително висок дял наети декларират, че с
тях се провеждат консултации.
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) - спецификата на сектора се
определя от добре застъпените неформални отношения на наетите с техните началници
по повод изпълнението на непосредствените им задължения. По останалите показатели
секторът има представяне сравнимо със средните показатели за страната. Изключение
прави отклонението от средната за влиянието на наетите върху избора на хора, с които
да работят – това влияние в сектора е относително по-малко.
Транспорт, складиране и пощи (Н) - като цяло представянето на сектора по елемента
„консултиране” е относително слабо. Изключение правят неформалните разговори с
началника по повод извършваните задължения и особено относително поразпространеното консултиране с представител на работниците.
Хотелиерство и ресторантьорство (I) - секторът се представя на равнището на средните
показатели за страната. Изключение прави относително по-голямото влияние на
наетите върху избора на хора, с които работят, както и относително по-слабото
разпространение на консултирането с представители на работниците.
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J) - ако изключим показателя „консултиране с представителна работниците”, този
сектор би имал едно от най-силните представяния по елемента „консултиране” – в него
се регистрира относително най-разпространено влияние на наетите върху това, с кого
ще работят, както и силно присъствие на неформални разговори с началника по повод
конкретните задължения.
Финансови и застрахователни дейности (K) - за този сектор важи същото както и за
предшестващия – ако се изолира влиянието на показателя „консултиране с
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представител на работниците”, в този сектор не съществуват проблеми с
консултирането. Спецификата на сектора идва от относително много високото
разпространение на атестирането.
Операции с недвижими имоти (L) – в този сектор относително слабо са възприети
практиките на консултиране по повод на промени в работата, както и на консултиране с
представител на работниците.
Професионални дейности и научни изследвания (M) - този сектор има съществени
проблеми по елемента „консултиране”.
Административни и спомагателни дейности (N) - спецификата на сектора идва от това,
че консултирането с представители на работниците е сравнимо със средното за страна.
Представянето на сектора по всички останали показатели и много ниско.
Държавно управление (O) - практиките, които са разпространени относително добре в
сектора са атестирането и консултирането с началника по повод промени в работата.
По останалите изследвани показатели представянето на сектора е под средното за
страната.
Образование (P) - представянето на сектора по елемента „консултиране” относително
се подобрява поради по-високото разпространение на неформалните разговори с
началника за конкретните задължения, както и поради консултирането с представител
на работниците. По останалите показатели секторът има представяне под средното за
страната. Прави впечатление относително ниското застъпване на практиките за
атестиране.
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q) - секторът има относително много
високо представяне по елемента „консултиране”. Общият ранг се дължи най-вече на
силно разпространеното консултиране по повод промени в работата и на
консултирането с представител на работниците. Допълнително останалите показатели
са добре представени.
Култура, спорт, развлечения (R) - много слабо представяне по елемента
„консултиране”. Единствено консултирането по повод промени в работата е сравнимо
със средните данни за страната.
Други дейности (S) - в сектора има проблеми с консултирането. Изключение прави
относително високото разпространение на консултирането с представител на
работниците.
Дейности на домакинствата като работодатели (T) - представянето на сектора по
елемента „консултиране” е противоречиво. Това е следствие от спецификата на
икономическите дейности в сектора.
Дейности на екстериториални организации и служби (U) - много силно представяне на
сектора, в случай че изолираме влиянието на показателя за консултиране с
представител на работниците.
На основата на анализираните показатели за елемента „консултиране” можем да
определим относителния риск за секторите (Таблица 10.2).
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Сектор
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

Таблица 10.2 Ранжиране на секторите по елемент „консултиране”
І

0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ІІ

0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

ІІІ

0
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0
0

ІV

21
0
20
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

V

21
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

VІ

0
0
19
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
20
0
0
0

VІІ

7,0
0,0
16,8
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
3,5
0,0
3,5
0,0
0,0
0,0
0,0
3,3
0,0
0,0
0,0

VІІІ

20
0
21
0
0
0
0
0
0
0
18,5
0
18,5
0
0
0
0
17
0
0
0

І. Ранг според отклонението от средната по показател „Можете ли да влияете на избора
на хора, с които работите?” ;
ІІ. Ранг според относителен дял на наетите, които през последните 12 месеца са имали
разговор с началника за изпълнението на задачите;
ІІІ. Ранг според относителен дял на наетите, които през последните 12 месеца са били
консултирани за промени в работата;
ІV. Ранг според относителен дял на наетите, които през последните 12 месеца са били
обект на атестация;
V. Ранг според относителен дял на наетите, които през последните 12 месеца са
обсъждали проблеми в работата с началника;
VІ. Ранг според относителен дял на наетите, които през последните 12 месеца са
обсъждали проблеми в работата с представител на работниците.
VІІ. Среден ранг за елемент „Консултиране”;
VІІІ. Ранг за риск за елемент „Консултиране”.
Като рискови за елемент „Консултиране” могат да бъдат определени следните сектори:
1.
2.
3.
4.
5.

Селско, горско и рибно стопанство (А);
Преработваща промишленост (С);
Финансови и застрахователни дейности (K).
Професионални дейности и научни изследвания (M);
Култура, спорт, развлечения (R);

В преобладаващата си част наетите в страната декларират, че за тях е важно да участват
във взимането на решения за тяхната работа. За 30,1% от тях това е „много важно”. За
още 56,1% това е „важно”. Сравнено с другите предпочитания, свързани с работата,
участието във взимането на решение е по-маловажно от това работата да не уврежда
здравето и работата да дава възможност да се научават нови неща, но е по-важно от
това работодателят да осигурява профилактични прегледи и допълнително
възнаграждение за вреден труд. По-голяма от средната за страната важност на
участието във взимането на решения се установява в следните сектори (Фигура 10.5):
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• Професионални дейности и научни изследвания (M).
• Образование (P);
• Създаване и разпространение на информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J).
Относително по-малко важно е да участват във взимането на решения за наетите в
административни и спомагателни дейности (N).
Фигура 10.5 Участие във вземането на решения за работата
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XI. Дискриминация и насилие
11.1. Съдържание и тенденции на елемента
Проблемите на насилието на работното място и дискриминацията по различни
индикатори са сред най-трудните за идентифициране чрез социологически проучвания.
Хората обикновено се притесняват да заявят открито случаи на насилие и тормоз.
Доста често различните аспекти на дискриминацията не се осъзнават като такава.
Едновременно с това трябва да се отчита, че тази проблематика е съществена част от
характеристиката на работната среда. Степента на конфликтност на непосредственото
работно място обуславя възможността за по-добро представяне на работника в
производствената му дейност. Тя също така влияе и върху неговото здравословно
състояние.
Между 1990 г. и 2010 г., присъединяването към ЕС на още 15 държави-членки, както и
увеличеното участие на жените, означаваше нарастване на работната сила в Европа
около 150 милиона на около 235 милиона. Докато процентът на заетост на мъжете
остана над 75% през този период (като в определени моменти надхвърляше 80%),
процентът за жените се увеличи от 50% до около 63%. Междувременно, делът на
работещите по-възрастни хора (между 50 и 64 г.) се увеличи от 49% през 2000 г. на
повече от 56% през 2009 г.
Делът на жените на ръководни длъжност се увеличава стабилно през последните 20
години, нараствайки от 26% през 1991 г. (в тогавашните 12 държави-членки – ЕО12) на
33% при ЕС27 през 2010 г. Делът на работници с началник жена също е увеличен – от
24% през 2000 г. до 29% през 2010 г. Повечето от тези работници са жени: през 2010 г.
47% от жените работници заявяват, че имат началник жена, в сравнение със само 12%
при мъжете. Тази сегрегация изглежда се увеличава: докато делът на работниците с
жена началник се е увеличил от 31% през 2000 г. до 36% през 2010 г. в сектор услуги
(силно доминиран от жени), той остава стабилен - 11%, в производството, което е
доминирано от мъже.
Обратната страна на монетата при по-голямото разнообразие (във всичките му форми)
на работната сила е, че дискриминацията на работното място остава рискова. През 2010
г. 6% от европейските работници са споделили, че са изпитвали някаква форма на
дискриминация на работното място – малко увеличение спрямо 2005 г. За изненада,
имайки предвид целта на европейската политика за запазване на хората на работа за подълго време, най-честото оплакване е за възрастова дискриминация – направено от 3%
от работниците.26
Насилието на работното място27 сравнително отскоро привлича вниманието и за него
няма еднообразна дефиниция. Това е значим проблем по няколко причини. Първо,
докато се създаде еднообразна дефиниция, всякакви прогнози за разпространението му
в различните изследвания ще останат неподлежащи на сравнение. Второ, естеството на
насилието е свързано със стратегиите за превенция и намеса.
Някои изследвания излагат мнението, че убийствата на работното място са най-бързо
26

EFILWC “Промените през времето – първи констатации на петото Европейско изследване на
условията на труд”
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увеличаващата се форма на убийства в Съединените щати (Анфузо, 1994 г.). Поради
такива статистики, напоследък насилието на работното място привлича все по-голямо
внимание. При все това, ранните индикации показват, че най-видимите действия на
насилие на работното място (например убийства и престрелки) привличат най-голямо
внимание от страна на изследователите, но също така се случват най-рядко. За разлика
от тях, вербалната и психологическа агресия срещу преки началници, подчинени и
колеги, са много по-често срещани, но привличат много по-малко внимание. В
подкрепа на хипотезата за тясната връзка между проблемите с дефиницията и
проблемите с разпространението, това предполага най-изследвана да е агресията, а не
насилието на работното място.
Някои лични фактори за насилие извън работното място биха се разпространили и
върху самото работно място. Така, злоупотребата с алкохол и общата история на
агресивно поведение в живота или семейството на даден човек, както и ниското
самочувствие, се изразяват чрез насилие на работното място.
В Съединените щати сексуалното насилие28 се разглежда предимно като обособен
случай на оскърбително поведение, на което може да се реагира с обвинение и търсене
на законови мерки за защита на лицето. В Европейската общност тази тенденция се
разглежда по-скоро като проблем на цялостните здравословни и безопасни условия на
труд (Бърнстайн, 1994 г.).
Тъй като проявите на сексуалния тормоз може да се различават, хората може да не са
на едно мнение относно определящите го качества, дори и когато те са дефинирани по
закон. Все пак, има някои общи особености на тормоза, които са общоприети от
специалистите в тази област:
(1) Сексуалният тормоз може да включва вербално или физическо сексуално
поведение, насочено към точно определена жена (quid pro quo), или по-генерално
поведение, което създава „враждебна среда”, която е унизителна и заплашваща
жената (МакКинън, 1978 г.).
(2) То не е добре дошло и е нежелано.
(3) То може да се различава по своята сериозност.
Не се събират национални данни за сексуалния тормоз, поради което е трудно да се
получат точни данни за неговото разпространение. Направена е оценка, че в
Съединените щати 50% от жените изпитват някаква форма на сексуален тормоз по
време на трудовата си кариера (Фицджералд и Ормерод, 1993 г.). Тези данни
съответстват на изследванията, извършвани в Европа (Бустело, 1992 г.), при все че има
разлики между различните държави (Каупинен-Торопайнен и Грубер, 1993 г.).
Ключ в борбата със сексуалния тормоз е превенцията. Насоки за превенция се
популяризират в Кодекса на поведение на Европейската комисия (Рубинщайн и ДеВри,
1993 г.). Те включват следното: ефективно заявена политика срещу тормоза; специално
обучение и образование за ръководители и супервайзори; определен омбудсман, който
да се занимава с оплакванията; формална процедура за оплаквания и нейна
алтернатива; дисциплинарно наказание, за нарушителите на политиките. Бърнстайн
(1994 г.) предлага саморегулацията, като вероятно приложим подход.
28
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Накрая, сексуалният тормоз трябва да бъде открито обсъждан като проблем на
работното място, който е обосновано важен за жените и мъжете. Синдикатите имат
жизненоважна роля за поставянето на този проблем на дневен ред в обществото. За да
бъде поставен краят на сексуалния тормоз, е необходимо мъжете и жените да достигнат
до социално и икономическо равенство и пълна интеграция във всички професии и на
всички работни места.
Настоящето изследване подложи на проверка проблемите на дискриминацията и
насилието на работното място сред три групи респоденти – наети лица, ръководители
на организации и лица, отговорни за безопасните и здравословни условия на труд в
организациите. Категорията на наетите лица бе допитана чрез два метода –
стандартизирано интервю и пощенска анкета (конвенционална и онлайн), а
ръководителите и лицата по БЗР – само чрез пощенска анкета (конвенционална и
онлайн). Получените резултати при трите групи и чрез двата метода са идентични,
което ни дава основание да твърдим, че върху готовността на респондентите да
споделят мнение относно дискриминацията и насилието не оказват влияние нито
методите, нито позицията им в организацията (Таблица 11.1.)

Заплахи за физическо насилие
Физическо насилие от страна на колеги
Физическо насилие от други хора
Малтретиране/тормоз
Полова дискриминация
Нежелано сексуално ухажване
Възрастова дискриминация
Дискриминация по линия на националността
Дискриминация по линията на етническа
принадлежност
Дискриминация по линия на религия
Дискриминация заради инвалидност
Дискриминация заради сексуална ориентация

Наети
интервю

Наети поща

БЗР

Насилие, тормоз и дискриминация на работното
място в %

Ръководители

Таблица 11.1 Насилие, тормоз и дискриминация на работното място

Да
1,7
0,1
1,1
0,5
0,2
0,3
0,4
0,2
0,4

Не
97,5
99,3
97,9
98,8
99,2
98,4
98,4
99,1
98,7

Да
1,6
0,2
1,4
0,4
0,5
0,7
0,9
0,4
0,4

Не
97,0
99,1
97,4
98,6
97,7
97,3
97,1
98,8
98,7

Да
2,4
0,3
1,2
1,3
1,2
1,5
1,9
0,5
0,5

Не
97,3
99,5
98,5
98,2
98,3
98,0
97,5
99,2
99,1

Да
2,0
0,1
1,1
0,8
0,7
1,4
2,1
0,4
0,5

Не
98,0
99,9
98,8
99,1
99,2
98,3
97,6
99,6
99,4

0,2
0,1
0.1

99,1
99,2
99.0

0,2
0,2
0.1

99,1
99,1
98.9

0,4
0,4
0.3

99,4
99,4
99.5

0,2
0,1
0.1

99,8
99,9
99.9

11.2. Насилие и тормоз на работното място
Насилието и тормоза на работното място бяха тествани чрез 5 индикатора: заплахи от
насилие, насилие от колеги, насилие от други хора, тормоз и малтретиране, и нежелано
сексуално ухажване.
Като цяло общо за страната в рамките на очакваното се установяват ниски стойности на
декларирано насилие на работното място. И при трите групи респонденти заплахите от
физическо насилие на работното място се движат в рамките на около 2%. (Таблица
11.1.) Нисък също така е делът на респондентите, които признават, че са били
подложени на насилие от други хора, а данните за насилието от колеги, както и тормоза
на работното място са с пренебрежими стойности. Характерно е, че мъжете са били по246

често подложени на заплахи от насилие и насилие от други хора, отколкото жените,
докато последните по-често са подлагани на тормоз на работното място (Таблица 11.2.).
Нежеланото сексуално ухажване е еднакво и за мъжете, и за жените.
Таблица 11.2 Заплахи, тормоз и насилие на работното място по пол
Заплахи, тормоз и насилие на
работното място по пол в %
Заплахи за физическо насилие
Физическо насилие от страна на
колеги
Физическо насилие от други хора
Малтретиране/тормоз
Нежелано сексуално ухажване

Жени

Мъже

Да
% по
пол
2.4
0.2

Да % от
отговорилите
положително
52.3
100.0

Да %
по пол
1.6
0.0

Да % от
отговорилите
положително
47.7
0.0

1.7
0.4
1.5

61.5
21.1
43.8

0.8
1.2
1.4

38.5
78.9
56.3

В сравнение с данни от други изследвания ситуацията в България днес не се различава
съществено от ситуацията в България преди 5 години. По данни от международно
сравнително изследване на условията на труд от 2005 г.29 около 4% от българските
респонденти са споделили случаи на насилие и тормоз на работното място.
Българският случай днес не се отличава и от общите тенденции, типични и за другите
европейски страни, по отношение на разпределенията на случаите на насилие и тормоз
на работното място по сектори. Най-висок е делът на заплахите от насилие в сектор
хуманно здравеопазване и социални дейности (Q) – 10.3%, което е 5 пъти по-висок риск
от средната за страната стойност. На второ място по степен на риск от заплахи за
насилие е сектора доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци
и възстановяване (E) с 5.6%, следван от селско, горско и рибно стопанство (A) с 5.5% и
създаване и разпространение на информация и творчески продукти и далекосъобщения
(J) с 4.9% (Таблица 11.3). Реалните действия на насилие са значително по-ниско
регистрирани от заплахите от насилие. Респондентите на практика не съобщават за
насилие от страна на колеги. С изключение на сектор хотелиерство и ресторантьорство
(I), където има споделени случаи на насилие от страна на колеги с пренебрежимата
стойност от 1.1%, във всички останали сектори това отсъства. По-често всъщност се
търпи насилие от други хора, с които заетите работят като част от служебните си и
трудови задължения. Тук рисковите отрасли се подреждат както следва:
 Доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (D) – 5,6%;
 Хуманно здравеопазване и социални дейности (Q) – 5,1%;
 Административно-спомагателни дейности (N) – 3,3%.

29
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0,9

2,9

1,9

2,9
5,6

5,6

1,8
1,5
3,3
4,9

1,1
0,8
2,3
1,1
1,6

1,1

1,6

1,6

3,3
3,3
1,2
10,3
3,3

3,3
1,7

1,9

Нежелано
сексуално
ухажване

5,5

Малтретиране/
тормоз

Селско, горско и рибно стопанство (A)
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)
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G
Транспорт, складиране и пощи (H)
Хотелиерство и ресторантьорство (I)
Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения (J)
Финансови и застрахователни дейности (K)
Операции с недвижими имоти (L)
Професионални дейности и научни изследвания M
Административни и спомагателни дейности (N)
Държавно управление (O)
Образование (P)
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q)
Култура, спорт и развлечения (R)
Други дейности (S)
Дейности на домакинства като работодатели (T)
Дейности на екстериториални организации и служби (U)
ОБЩО за страната

Физическо
насилие от
колеги
Физическо
насилие от други
хора

Заплахи, тормоз и насилие на работното място по
сектори в %

Заплахи
Физическо
насилие

Таблица 11.3 Заплахи, тормоз и насилие на работното място по сектори

5,1

0.0

1,1

2,7

1,5
1,1

3.8
3,3
1,6

0,8
1,8
4,2
3,2

1,7

0,8

1,3

2,6

По отношение на случаи на малтретиране и тормоз на работното място отново сектор
хуманно здравеопазване и социални дейности (Q) е начело в рисковата оценка с 4,2%,
следван от култура, спорт и развлечения (R) с 3,2% и доставяне на води,
канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E) с 2,7%.
Нежеланото сексуално ухажване е с най-високи стойности в отраслите транспорт,
складиране и пощи (H) – 3,8% и хотелиерство и ресторантьорство (I) – 3,3%, което е
около три пъти по-високо от средното за страната.
Общото заключение на състоянието на работната среда по отношение на насилието и
тормоза е, че макар общо за страната това да не е разпространено, има отрасли, в които
тези проблеми са по-ярко проявени. Ако за основа се вземат средните стойности за
страната, всички отрасли, в които са регистрирани по-високи стойности в известна
степен се явяват рискови. За да оценим риска от насилие и тормоз за всеки отрасъл
формираме средна стойност от отговорите на респондентите по петте индикатора,
отчитащи наличието на насилие и тормоз на работното място.
Обобщените данни за насилие и подреждането на секторите според споделеното от
респондентите показват, че има 9 сектора, в които средната стойност е по-висока от
тази за страната (Таблица 11.4.). Можем да приемем, че в тези сектори рискът от
насилие и тормоз на работното място е по-висок, като най-значимите разлики
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характеризират по-застрашените сектори, които са хуманно здравеопазване и социални
дейности (Q), доставяне на води, канализационни услуги, обработка на отпадъци и
възстановяване (E), хотелиерство и ресторантьорство (I), както и транспорт, складиране
и пощи (I).
Съществуват и 6 сектора, в които практически не може да бъде регистриран риск от
насилие и тормоз на работното място. Те са: добивна промишленост (B), операции с
недвижими имоти (L), дейности на екстериториални организации и служби (U),
професионални дейности и научни изследвания (M), дейности на домакинства като
работодатели (T) и други дейности (S).
Таблица 11.4 Подреждане на секторите според риска от насилие и тормоз на
работното място
Подреждане на секторите според риска от насилие и тормоз на работното
място
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q)
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (E)
Хотелиерство и ресторантьорство (I)
Транспорт, складиране и пощи (H)
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения (J)
Селско, горско и рибно стопанство (A)
Административни и спомагателни дейности (N)
Култура, спорт и развлечения (R)
Държавно управление (O)
ОБЩО за страната
Преработваща промишленост (C)
Финансови и застрахователни дейности (K)
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива (D)
Образование (P)
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G)
Строителство (F)
Добивна промишленост (B)
Операции с недвижими имоти (L)
Професионални дейности и научни изследвания (M)
Други дейности (S)
Дейности на екстериториални организации и служби (U)
Дейности на домакинства като работодатели (T)

Средна стойност в
%
4,4
1,9
1,9
1,8
1,6
1,5
1,3
1,3
1,1
1,0
0,7
0,6
0,6
0,6
0,5
0,2
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11.3. Дискриминация на работното място
Наличието на дискриминация на работното място бе тествана сред трите групи
респонденти и по двата метода чрез 7 отделни индикатора: полова дискриминация,
възрастова дискриминация, дискриминация по линия на етническа принадлежност,
дискриминация по линия на религия, дискриминация заради инвалидност и
дискриминация заради сексуална ориентация. Жените са между два и три пъти по-често
от мъжете дискриминирани поради пол, възраст и сексуална ориентация, два пъти почесто дискриминирани по линия на националността. Дискриминацията поради
различни религиозни убеждения и инвалидност не е в зависимост от пола на лицето.
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Таблица 11.5 Дискриминация на работното място по пол

Дискриминация на работното
място по пол в %

Полова дискриминация
Възрастова дискриминация
Дискриминация по линия на
националността
Дискриминация по линията на
етническа принадлежност
Дискриминация по линия на
религия
Дискриминация заради
инвалидност
Дискриминация заради
сексуална ориентация

Жени

Мъже

Да
% по
пол
0.3
0.8
0.3

Да % от отговорилите
положително

Да %
по пол

Да % от отговорилите
положително

20.0
19.5
37.5

0.9
2.6
0.4

80.0
80.5
62.5

0.8

66.7

0.3

33.3

0.2

50.0

0.2

50.0

0.1

50.0

0.1

50.0

0.1

33.3

0.2

66.7

Връзката между етническата принадлежност на респондентите и положителният
отговор на въпроса за наличие на дискриминация поради етническа принадлежност
показва интересни резултати. От лицата, които отговарят положително на този въпрос
45.5% се самоидентифицират като турци, 36,4% като българи и 18,2 като роми. Общите
стойности на показателя дискриминация поради етническа принадлежност са ниски –
под 1%, но е факт, че трите основни етнически групи в страната усещат, че са
подложени на дискриминация заради своята етническа принадлежност.
Дискриминацията по националност е по-силно усещана сред българите – 66,7%,
следвани от ромите – 22,2% и 11,1% с друга етническа принадлежност. Този индикатор
също има много ниски средни стойности за страната – 0,4%.
Между всички индикатори за дискриминация най-широко разпространен сред
секторите на икономиката е дискриминацията по възраст – 2% общо за страната
(Таблица 11.6.). Разпределението на отговорите на този въпрос според възрастта на
респондентите показва, че на дискриминация се подлагат по-често хора във
възрастовата група над 51 години – 3,9%, докато при младите – от 16 до 30 години този
дял е 2,9%, а в групата на средната възраст – от 31 до 50 години – 1.0%.
От всички 21 сектора в 8 не са регистрирани случаи на възрастова дискриминация. Това
са: горско, селско и рибно стопанство (A), добивна промишленост (B), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (J) операции
с недвижими имоти (L), култура, спорт и развлечения (R), дейности на домакинства
като работодатели (T) и дейности на екстериториални организации и служби (U). Найсилно дискриминирани поради възрастта си се чувстват наетите в сектора държавно
управление (O) – 5,0%, следван от сектора други дейности (S) – 4,2%, транспорт,
складиране и пощи (H) – 3,8%, образование (O) – 3,6%, хотелиерство и
ресторантьорство (I) – 3,3%, преработваща промишленост (C) – 2,9%, производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D) – 2,8%.
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По етническа
принадлежност

По сексуална
ориентация

0,8
0,8
3,3

2,9
2,8

По инвалидност

0,9

По религия

Селско, горско и рибно стопанство (A)
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)
Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети G
Транспорт, складиране и пощи (H)
Хотелиерство и ресторантьорство (I)
Създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения (J)
Финансови и застрахователни дейности (K)
Операции с недвижими имоти (L)
Професионални дейности и научни изследвания M
Административни и спомагателни дейности (N)
Държавно управление (O)
Образование (P)
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q)
Култура, спорт и развлечения (R)
Други дейности (S)
Дейности на домакинства като работодатели (T)
Дейности на екстериториални организации и
служби (U)
ОБЩО за страната

По възраст

По пол

Дискриминация на работното място по сектори в
%

По националност

Таблица 11.6 Дискриминация на работното място по сектори

0,8
2,2

1,1

1,1

0,9
2,7

2,8

1,1

1,1

1,1

3,8
3,3

2,2

1,1

2,2
0,8

0,8

0,9

0,9

0,9

0,4

0,5

0,2

1,6
1,3

0,9

1,6
1,1
5,0
3,6
1,7

1,2

4,2

0,6

2,0

0,0

0,1

Изводите за потенциалния риск от дискриминация по всички 7 индикатора за
различните отрасли на икономиката можем да направим в сравнение със средната
стойност за страната. В Таблица 11.7. е показано подреждането на секторите в
съответствие с получената крайна оценка на основата на усреднените стойности на
седемте индикатора за дискриминация. Като най-рисков – със стойност 4 пъти над
средната за страната – се очертава сектор хотелиерство и ресторантьорство (I), следван
по повече от единица разлика от сектори държавно управление (O), транспорт,
складиране и пощи (H), хуманно здравеопазване и социална работа (Q), доставяне на
води, канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E),
образование (O), преработваща промишленост (C) и други дейности (S).
Таблица 11.7 Подреждане на секторите според риска от дискриминация на
работното място

Подреждане на секторите според риска от дискриминация на работното
място
Хотелиерство и ресторантьорство (I)
Държавно управление (O)
Транспорт, складиране и пощи (H)
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q)

Средна стойност в %
2,0
0,9
0,8
0,8
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Подреждане на секторите според риска от дискриминация на работното
място
Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (E)
Образование (O)
Преработваща промишленост (C)
Други дейности (S)
ОБЩО за страната
Административни и спомагателни дейности (N)
Строителство (F)
Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на
газообразни горива (D)
Професионални дейности и научни изследвания (M)
Финансови и застрахователни дейности (K)
Търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G)
Създаване и разпространение на информация и творчески продукти;
далекосъобщения (J)
Селско, горско и рибно стопанство (A)
Култура, спорт и развлечения (R)
Добивна промишленост (B)
Операции с недвижими имоти (L)
Дейности на екстериториални организации и служби (U)
Дейности на домакинства като работодатели (T)

Средна стойност в %
0,8
0,7
0,7
0,6
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,2
0,1
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0
0,0

11.4 Влияние на насилието, тормоза и дискриминацията
върху работната среда и здравето на наетите
Предполага се, че хората, които са подложени на насилие, тормоз и дискриминация на
работното място по-често от другите споделят проблеми със здравето си. Подобна
работна среда най-често предизвиква психологически проблеми, които често се
изразяват в стрес, тревожност, раздразнителност, проблеми със съня и болки в стомаха.
Независимо от сравнително ниските стойности на декларирани случаи на насилие и
дискриминация, резултатите от изследването потвърждават изказаното предположение.
Повече от половината от хората, които посочват, че изпитват раздразнителност, тревога
и се намират в стрес са заявили, че на работното си място са подложени на заплаха от
насилие, че са изпитвали физическо насилие от други хора, че са били тормозени и
малтретирани, че са били дискриминирани по пол или пък са били обект на нежелано
сексуално ухажване. Подобна е и зависимостта спрямо другите видове дискриминация.

Заплахи за физическо насилие
Физическо насилие от страна на колеги
Физическо насилие от други хора
Малтретиране/тормоз
Полова дискриминация
Нежелано сексуално ухажване

Да
53.5
50.0
50.0
77.8
80.0
54.8

Да
65.1
100.0
56.0
56.0
80.0
87.5

Проблеми
със съня

Да
55.8
100.0
56.0
33.3
46.7
59.4

Стрес

Да
32.6
0.0
23.1
22.2
26.7
16.7

Тревога

Раздразнителност

Насилие, тормоз и дискриминация и
посочени здравословни проблеми в %

Болки в
стомаха

Таблица 11.8 Насилие, тормоз и дискриминация и посочени здравословни
проблеми

Да
44.2
46.2
46.2
72.2
66.7
25.0
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Да
37.5
46.7
66.7

Да
61.4
37.5
75.0

Да
82.5
33.3
66.7

Да
50.0
11.1
58.3

0.0
0.0
0.0

25.0
100.0
33.3

50.0
100.0
33.3

50.0
100.0
33.3

25.0
0.0
0.0

Стрес

Проблеми
със съня

Да
8.5
33.3
58.3

Тревога

Раздразнителност

Възрастова дискриминация
Дискриминация по линия на националността
Дискриминация по линията на етническа
принадлежност
Дискриминация по линия на религия
Дискриминация заради инвалидност
Дискриминация заради сексуална ориентация

Болки в
стомаха

Насилие, тормоз и дискриминация и
посочени здравословни проблеми в %

11.5. Оценка на риска общо за елемент Насилие и
дискриминация на работното място по сектори
Комплексната оценка на риска от насилие и дискриминация може да бъде изведена на
основата на сравняването на стойностите за отделните сектори по всичките 12
индикатора, включени в изследването, с общата за страната стойност на индикатора.
Като отчитаме статистическата грешка на общата за страната стойност придаваме
рангове на отделните сактори, като на най-рисковия сектор се придава ранг 21, на
следващия – 20 и т.н. Общият ранг е средно аритметично от ранговете по двата
компонента. Резутатът е показан в Таблица 11.9.
Таблица 11.9 Класиране на секторите по риск от насилие и дискриминация на
работното място по ранг

Класиране на секторите по риск от насилие и
дискриминация на работното място по ранг
Хуманно здравеопазване и социална работа (Q)
Хотелиерство и ресторантьорство (I)
Държавно управление (O)
Води и отпадъци (E)
Транспорт, складиране и пощи (H)
Информация и творчески продукти,
далекосъобщения (J)
Селско, горско и рибно стопанство (A)
Преработваща промишленост (C)
Административни и спомагателни дейности (N)
Образование (P)
Строителство (F)
Култура, спорт, развлечения (R)
Енергетика (D)
Други дейности (S)
Финанси и застраховане (K)
Търговия, ремонт на автомобили (G)
Професионални дейности и наука (M)
Добивна промишленост (B)
Операции с недвижими имоти (L)
Дейности на домакинства като работодатели (T)
Екстериториални организации (U)

Заплахи, насилие и
тормоз
21
0
0
0
0
0

Дискриминация
0
0
0
0
0
0

Общ
ранг
10,5
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
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При оценката на риска за елемент „дискриминация и насилие на работното място”
трябва да се имат предвид изключително ниските стойности на този показател общо за
страната. Както се вижда, има само един сектор, за който се регистрира значимо
отклонение от средната за страната и то само по единия компонент. Наетите в сектор
хуманно здравеопазване и социална работа (Q) са потенциално изложени на риск от
заплахи, тормоз и насилие на работното място. За останалите 20 сектора практически
не съществува риск от дискриминация и насилие на работното място.
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XII. Работа и живот извън работата
12.1 Съдържание и тенденции на елемента
Осигуряването на удовлетворителен баланс между работата от една страна и
семейството и свободното време, от друга, е едно от най-сложните предизвикателства
за всеки работещ. Задоволителен баланс работа-живот е постигнат, когато правото на
човека на пълноценен живот на работното място и извън него се приема и уважава като
норма, за взаимна изгода на човека, бизнеса и обществото.Наличието на такъв баланс
гарантира качествена дейност на работното място, увеличаване на производителността
на труда, намалява стреса и води до по-висока степен на удовлетвореност за
работещите.
Балансът работа-живот е постоянна тема в предложенията на ЕК за бъдеща европейска
социална политика, която насърчава промяна от дихотомията работа-свободно време
към по-сложни модели за използване на времето. Новите режими на работно време
предлагат възможности за нови комбинации на работата, образованието и обучението,
социалните ангажименти и свободното време, в един по-интегриран жизнен цикъл.
Свързаните с това мерки отиват отвъд традиционните трудови права, в посока равно
третиране при заетостта и социалното осигуряване. Тези мерки включват права на
обучение, отговорности за грижите за децата и услуги в общността, както и
осигуряване на стимули за работниците, които се ангажират с такива дейности30.
Балансът работа-живот продължава да бъде ключов елемент в европейския дебат, като
например европейската стратегия по заетостта подчертава неговото значение за
улесняване на влизането и оставането на лицето в работната сила, както и неговия
потенциал за по-голямо равенство между половете. Увеличаването на броя на
домакинствата, при които и двамата родители работят, доведе до издигане на баланса
работа-живот на по-висока позиция в дневния ред, което се отразява също и на
организацията на работното място. Като цяло, 18% от работниците в ЕС27 не са
доволни от своя баланс работа-живот, което е пренебрежимо намаление спрямо 2000 г.
Докато при мъжете е по-вероятно да имат проблеми с баланса работа-живот в средата
на кариерите им (възраст между 30 и 49 г.), при жените е по-малко вероятно да изпитат
неудовлетворение, но когато го има, то е по-постоянно – през цялата им кариера.
Имайки предвид, че жените все още извършват повечето домакинска работа и грижи за
децата, това може да изглежда донякъде изненадващо. Въпреки това, много повече
жени, отколкото мъже, приспособяват трудовия си живот към домакинските
задължения, като работят на непълен работен ден или редовно работно време, и така
намаляват конфликта, който изпитват при тези два противоречащи си набора от
изисквания31.
Данните за работното време са пряко свързани със степента на съвместимост на
работния график на работниците с техния личен живот (извън работата). Общо 74% от
заетите в по-голяма или по-малка степен одобряват работното си време и го оценяват
като „удобно” за живота им извън работата. В същото време почти всеки четвърти
работещ не одобрява работното си време, като посочва за причина – неблагоприятното
въздействие на установения режим на работа върху живота му извън работата. Видът
трудовоправни отношения кореспондира със степента на недоволните от работното
30

Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд
Европейска фондация за подобряване на условията на живот и труд, „Промените през времето – първи
констатации на петото Европейско изследване на условията на труд“
31
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време. Най-недоволни са самонаетите и работещите до 20 часа на седмица – макар и
малко като количество, тези часове са разпръснати в нетрадиционните интервали за
полагане на труд, което разбира се рефлектира върху качеството на личния им живот32.
Елемента на условията на труд „работа и живот извън работата” е анализиран чрез
индикаторите: „удобство на работното време за семейните задължения”, „честота на
контакти с работодателя извън работно време”, „ползване на целеви отпуски” (отпуски,
различни от полагаемата са платена годишна отпуска), „планиране на годишните
отпуски”, „периодичност на ползване на платените годишни отпуски”,
„продължителност на ползване на платените годишни отпуски”, „пълноценност на
почивките в рамките на работния ден”, „наличие на обособено място за почивка на
работното място” и чрез няколко индикаторите честота на ангажираност с: „доброволна
или благотворителна дейност”, „политическа/профсъюзна дейност”, „грижи за или
обучение на децата Ви”, „готвена и домакинска работа”, „грижи за възрастни/немощни
роднини”, „посещение на обучение или образователен курс” и „спортуване, културни и
развлекателни дейности в свободното време извън дома” е изследвана натовареността
на респондентите с други задължения извън работно време.

12.2 Общо състояние на елемента „работа и живот извън
работата” на национално ниво
Ангажирането на служителите със служебни въпроси извън работно време е един от
основните фактори, които нарушават баланса работа – личен живот. Само 8.7% от
респондентите декларират, че ръководител ги търси по служебни въпроси извън
работно време всеки ден и веднъж седмично, като още 7.8% са търсени извън служебно
време няколко пъти месечно. Това не се случва на над 51.6% от респондентите (Фигура
12.1). С повишаване на степента на образование рязко се влошават показателите по
този индикатор. Наетите с висше, полувисше и по-високо образование много по-често
са търсени извън работно време по служебни въпроси, в сравнение с останалите
образователни групи (Фигура 12.2). Вероятно това се дължи на заемането на по-високи
позиции, които изискват и по-голяма степен на ангажираност с работния процес.
Анализът на данните за този индикатор сочи че, не се наблюдава значима разлика
между мъжете и жените в степента на ангажираност със служебни въпроси извън
работно време (Фигура 12.3). Значими различия между възрастовите групи в честотата
на ангажираност със служебни въпроси извън работно време, наблюдаваме за
възрастовите групи на младежите до 26 години и на най-възрастните над 56 години –
младежите значително по-рядко са търсени от ръководители извън работно време,
докато най-възрастните – значително по-често (Фигура 12.4).

32
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Фигура 12.1 Ангажираност със служебни въпроси извън работно време

Фигура 12.2 Ангажираност със служебни въпроси извън работно време по образование
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Фигура 12.3 Ангажираност със служебни въпроси извън работно време по пол

Фигура 12.4 Ангажираност със служебни въпроси извън работно време по възраст

Регулярното ползване на платени отпуски е необходимо условие за психическото и
физическото възстановяването на работещите. За целта на анализа разделяме отпуските
на два вида: платен годишен отпуск и целеви отпуски, включващи отпуск за обучение,
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отпуск по семейни причини, отпуск по майчинство или бащинство, отпуск по
здравословни проблеми и др. Създаден е композитен индикатор, за да се анализират
данните за честотата на ползване на целеви отпуски.
Целевите отпуски се използват изключително рядко – 84.1% от респондентите никога
и почти никога не са ползвали целева отпуска през последната година (Фигура 12.5).
Респондентите без образование и с начално образование най-рядко ползват целеви
отпуски, докато тези с основно образование най-често ползват целеви отпуски (Фигура
12.6). Няма значима разлика между половете в честотата на ползване на целеви отпуски
(Фигура 12.7). С увеличаването на възрастта спада и честотата на ползване на целеви
отпуски (Фигура 12.8).
Фигура 12.5 Целви отпуски
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Фигура 12.6 Целви отпуски по степен на образование

Фигура 12.7 Целви отпуски по пол
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Фигура 12.8 Целви отпуски по възраст

Ползването на годишните платени отпуски е основно право на наетите. Те осигуряват
възможността за възстановяване и почивка на работещите и по този начин – запазване
на тяхната работоспособност за по-дълъг период от време. Планирането на годишните
отпуски гарантира спокойна и безконфликтна среда на работа, намалява стреса на
работното място. В огромна част от предприятията и фирмите се извършва планиране
на годишните платени отпуски – 87.5% от респондентите декларират, че това е така в
предприятието, в което работят (Таблица 12.1).
Респондентите с най-високо
образование, най-рядко имат възможността да планират своят годишен платен отпуск –
22.8% от респондентите с образователна степен доктор декларират, че нямат така
възможност. За останалите групи наети не се наблюдават значими различия във
възможността да
ползват платения си годишен отпуск (Таблица 12.1). Няма
съществена разлика и при отчетените данни по този показател между половете
(Таблица 12.2). Респондентите от възрастовите групи над 56 години относително порядко декларират, че в тяхната фирма се осъществява планиране на полагаемите
годишни платени отпуски – 84.6 % за възрастовата група от 56 до 60 години и 79.4% за
възрастовата група над 60 години. Другите две възрастови групи, за които имаме
показатели под средната за страната са – от 36 до 40 години – 84.4% и за възрастовата
група от 21 да 25 години – 85.4% (Таблица 12.3). Въпреки това, можем да потвърдим
извода, че огромна част от наетите имат възможност да планират годишната си
почивка.
Незначим е делът на наетите които нямат възможност да ползват платен годишен
отпуск – 2%. Освен това 40.5% ползват платената си годишна два пъти и повече пъти
годишно (Фигура 12.9). С повишаване на степента на образование се повишава и
честотата на ползване на годишните отпуски (Фигура 12.10). Жените относително почесто използват платените си годишни отпуски, в сравнение с мъжете, но е необходимо
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да се отбележи, че разликата не е особено голяма (Фигура 12.11). Най-често по няколко
пъти годишно ползват платен годишен отпуск възрастовите групи между 31 и 50
години (Фигура 12.12). Този резултат се обяснява с различните поведенчески модели в
отделните възрастови групи.
Обичайният размер на ползваната годишна платена отпуска е 20 до 30 дни за една
година – 53.8% от респондентите, ползват годишен отпуск в размер до 20 дни, а. до 30
дни ползват 20,6% (Фигура 12.13). С увеличаване на степента на образование се
увеличава и размера на ползвания годишен платен отпуск (Фигура 12.14). Жените
ползват относително по-голям размер платен годишен отпуск в сравнение с мъжете, но
разликата не е значителна (Фигура 12.15). С увеличаването на възрастта също се
увеличава размера на ползвания годишен платен отпуск. Изключение от тази тенденция
прави само възрастовата група на 60 години, при която се регистрира спад (Фигура
12.16). Сравнявайки тези резултати с резултатите от предишния индикатор можем да
направим извода, че най-разпространеният модел на ползване на платен годишен
отпуск в България е: ползване на платена отпуска два или повече пъти годишно с общ
размер между 20 и 30 дни. Това е доста добър модел и следователно можем да
направим извода, че несъществуват сериозни рискове за работещите по този индикатор.
Таблица 12.1 Планиране на годишните платени отпуски по образвоание
V25 Във фирмата/организацията
на основната Ви работа извършва
ли се планиране на годишните
платени отпуски?
Каква е Вашата найвисока степен на
образование?

Общо

Без образование
Начално образование
Основно образование
Средно образование
Полувисше/Колеж
Висше образование
(бакалавър, магистър)
Доктор

Не

Да
100.0%
92.4%
84.3%
85.4%
88.9%

7.6%
15.7%
14.6%
11.1%

90.0%

10.0%

77.2%
87.5%

22.8%
12.5%

Таблица 12.2 Планиране на годишните платени отпуски по пол

Вашият пол е:
Общо

V25 Във фирмата/организацията на основната Ви работа
извършва ли се планиране на годишните платени отпуски?
Не
Да
14.8%
85.2%
Мъж
10.8%
Жена 89.2%
12.5%
87.5%
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Таблица 12.3 Планиране на годишните платени отпуски по възраст
V25 Във фирмата/организацията на основната Ви работа
извършва ли се планиране на годишните платени отпуски?
Не
Да
16-20
На колко
8.3%
91.7%
години сте?
14.6%
85.4%
21-25
9.9%
90.1%
26-30
9.9%
90.1%
31-35
15.6%
84.4%
36-40
10.4%
89.6%
41-45
12.4%
87.6%
46-50
11.3%
88.7%
51-55
15.4%
84.6%
56-60
20.6%
79.4%
Над 60
12.5%
87.5%
Общо
Фигура 12.9 Честота на ползване на годишния платен отпуск
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Фигура 12.10 Честота на ползване на годишния платен отпуск по образование

Фигура 12.11 Честота на ползване на годишния платен отпуск по пол
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Фигура 12.12 Честота на ползване на годишния платен отпуск по възраст

Фигура 12.13 Обем на ползвания платен годишен отпуск
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Фигура 12.14 Обем на ползвания платен годишен отпуск по образование

Фигура 12.15 Обем на ползвания платен годишен отпуск по пол
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Фигура 12.16 Обем на ползвания платен годишен отпуск по възраст

Огромна част от респондентите смятат, че ползват почивките по време на работния ден
пълноценно – 84.4% (Таблица 12.4). Увеличаването на степента на образование влияе
отрицателно върху оценката за качеството на почивките в рамките на работния ден
(Таблица 12.4). Няма съществена разлика в оценките, които мъжете и жените дават –
86.2% от мъжете и 83% от жените декларират, че ползват пълноценно почивките в
работно време (Таблица 12.5). Сходен извод можем да направим и за влиянието на
възрастта върху оценката на качеството на почивките – различията между възрастовите
групи са минимални (Таблица 12.6).
Наличието на специално обособени места за почивка във фирмата/организацията
директно стимулира по-пълноценна почивка на работното място. Въпреки
изключително положителната оценка, която дават респондентите за качеството на
почивката в работно време, значително по-малък е делът на тези, които декларират, че
на работното им място има обособени места за почивка – 69.8%.
Таблица 12.4 Качество на почивките през работния ден по образование
V22 Ползвате ли пълноценно
почивките през работния ден?
Каква е Вашата найвисока степен на
образование?

Без образование
Начално образование
Основно образование
Средно образование

Не

Да
100.0%
100.0%
89.4%
89.3%

10.6%
10.7%
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V22 Ползвате ли пълноценно
почивките през работния ден?
Да

Полувисше/Колеж
Висше образование
(бакалавър, магистър)
Доктор

Общо

76.3%

Не
23.7%

80.3%

19.7%

76.8%
84.4%

23.2%
15.6%

Таблица 12.5 Качество на почивките през работния ден по пол
V22 Ползвате ли пълноценно почивките през
работния ден?
Вашият пол е:
Общо

Да

Мъж
Жена

Не

86.2%
83.0%
84.4%

13.8%
17.0%
15.6%

Таблица 12.6 Качество на почивките през работния ден по възраст
V22 Ползвате ли пълноценно почивките през работния ден?
На колко
години сте?

Общо

16-20
21-25
26-30
31-35
36-40
41-45
46-50
51-55
56-60
Над
60

Не

Да
86.2%

13.8%

84.5%
85.4%
88.5%
82.3%
83.5%
79.8%
84.4%
84.8%

15.5%
14.6%
11.5%
17.7%
16.5%
20.2%
15.6%
15.2%

88.5%

11.5%

84.4%

15.6%

Обемът и видът на натовареността на наетите извън работно време е определящ за
осигуряването на баланс между работата и личния живот. Индикаторите, с които са
изследвани дейностите на наетите извън работно време, могат да бъдат разделени в две
групи. Първата група тества различните видове дейности, които хората извършват с цел
почивка и гражданска активност: „участие в благотворителна или доброволна дейност”,
„участие в политическа/профсъюзна дейност”, „участие в спортуване, културни и
развлекателни дейности и свободно време”. Втората група тества степента на
ангажираност с т.н. „неплатени работи” и времето отделяно за квалификация и
преквалификация: „грижи за деца или обучение на деца”, „готвене и домакинска
работа”, „грижи за възрастни/немощни роднини”, „посещение на обучение или
образователен курс”. Прекомерното натоварване с т.нар. „неплатена работа”
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ограничава възможностите за професионално развитие, за почивка и следователно
намалява трудоспособността на работното място. Това е и един от ключовите рискове
за баланса работа – личен живот.
Каре 12.1. Достатъчно ли е да създадем условия за активна почивка, за да подобрим
условията на труд?!
В предприятие, където основната дейност се осъществява чрез седяща работна поза и работа с
видеодисплей, е препоръчително да се провежда полупасивен краткотраен отдих, който включва
периодично ставане от работното място, раздвижване, лека разходка или самомасаж на мускулни
групи. Офисът се намира в централна част на града и възможностите за раздвижване навън са
ограничени. За до осигури ефективен краткотраен отдих на работещите, ръководството на фирмата
оборудва с уреди, подходящи за дозирано раздвижване малка фитнес зала. Допълнително се създава
организация за използване на фитнес залата преди и след работното време.
Въпреки създадените условия за краткотраен отдих и независимо от това, че персоналът – предимно
жени, е на младежка възраст, фитнес залата се използва ограничено. Причината е в неразбирането за
влиянието на подобно начинание за здравето.
В друго предприятие от текстилната промишленост основната дейност се осъществява в
работната среда с повишен шум и чрез правостоящата работна поза с натоварване на горните
крайници. С цел профилактика на вероятните здравни увреждания след многократно обсъждане в
предприятието се оборудва зона за краткотраен отдих – напълно шумоизолирана, климатизирана, с
дискретно осветление и голям аквариум с рибки. Зоната е обзаведена с удобни, меки столове с
повдигната дървена поставка за поставяне на долните крайници за намаляване на венозния застой. В
санитарния възел към стаята за отдих е поставена мивка с топла вода за профилактика на
вегетативно-съдовите нарушения чрез краткотрайни обливания на ръцете. Съхраняват се и
достатъчно количество антифони (текстилен тип), които работещите подменят по време на
почивките. Поддръжката на помещението, сгъването на антифоните и осигуряването на течности
се извършва от трудоустроени лица, които временно не могат да работят в производството.
Нововъведението във времето води до значително намаляване на случаите на временна
неработоспособност и до относително по-бавно, то все пак очевидно забавяне на появата на
професионални увреждания - неврит на слуховия нерв и вегетативни полиневропатии на ръцете.
В подобно предприятие от същия бранш с чуждо участие след задълбочени проучвания и консултации
със специалисти е разработен и въведен режим на труд и почивка, съответстващ на основната
дейност. Създадени са всички условия процесът на релаксация да се осъществява по подходящ начин.
Сервизните помещения са оборудвани с всичко необходимо. Периодично се следи ефективната работа
на климатичната и вентилационна системи. Обследвайки детайлно отделните технологични процеси ,
непрекъснато се търсят и въвеждат организационни и технически решения за свеждане до минимум
на нефизиологичните движения на тялото.
Всичко това оказва положително влияние върху общата атмосфера на работа, ниско ниво на обща
заболеваемост и намаляване на стресовия фактор.

Основната част от респондентите изключително рядко се занимават с благотворителна
дейност. Веднъж или два пъти годишно участват в доброволна или благотворителна
дейност 76.5% от наетите (Фигура 12.17). По-висок е дела на респондентите
занимаващи се активно с политическа и/или профсъюзна дейност – всеки ден с подобна
дейност се занимават 2.9% от респондентите, 6% се занимават веднъж или два пъти
седмично, а 33.7% от респондентите – веднъж или два пъти месечно (Фигура 12.18).
Активно почиват над половината от наетите – 52.3% декларират, че всеки ден за час,
всеки ден за по-малко от час или веднъж или два пъти седмично се занимават със
спортуване, култури и развлекателни дейности извън дома (Фигура 12.19).
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Фигура 12.17 Честота на участие в доброволна или благотворителна дейност

Фигура 12.18 Честота на участие в политическа/профсъюзна дейност
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Фигура 12.19 Честота на заниманията със спорт, културни и развлекателни дейности в
свободното време

Натоварването извън работното време с допълнителни задължения или т.нар.
„неплатена работа” е значително за преобладаващата част от респондентите. 83.2% са
ангажирани с грижи или обучение на деца всеки ден или поне веднъж или два пъти
седмично (Фигура 12.20). Подобен е резултата от анализа на данните за индикатора
„готвене или домакинска работа” – 88.1 процента са заети с подобна дейност всеки ден
или поне веднъж или два пъти седмично (Фигура 12.21). Доста висок, но и значително
по-нисък в сравнение с предходните два индикатора, е резултатът от анализа на
данните за индикатора „грижи за възрастни/немощни роднини” – 59.8% са заети с
подобни грижи всеки ден или поне веднъж или два пъти седмично (Фигура 12.22).
Сравнително малко част от наетите отделят време за квалификация и преквалификация
– 14.9% посещават обучения или образователен курс всеки ден или поне веднъж или
два пъти седмично (Фигура 12.23).
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Фигура 12.20 Честота на ангажираност за грижи или обучение за децата

Фигура 12.21 Честота на ангажираност с домакинска работа
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Фигура 12.22 Честота на нгажираност с грижи за възрастни/немощни роднини

Фигура 12.23 Честота на посещение на обучение или образователен курс
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Индикаторите, по които наблюдаваме значимо различие между образователните група
са: „включване в домакинската работа” и „грижа за възрастни роднини”. Наетите с найвисоката образователна степен по-рядко се включват в домакинската работа, в
сравнение с останалите образователни групи. Същата група значително по-често се
грижи за възрастни роднини (Фигура 12.24). Жените значително по-често от мъжете се
грижат децата и за тяхното обучението, за възрастни роднини и по-често са ангажирани
с готвене или домакинска работа (Фигура 12.25). Групите на младежите до 31 години
по-често отделят време за квалификация и преквалификация и за спортни, култури и
развлекателни дейности в сравнение с останалите възрастови групи. Възрастовата
група между 46-50 години най-често отделят време за грижи за възрастни роднини в
сравнение с останалите възрастови групи. Наетите над 60 години по-рядко участват в
готвене и домакинска работа и в грижи за деца в сравнение с останалите респонденти
(Фигура 12.26).
Фигура 12.24 Честота по видове ангажираност в свободното време според степен на
образование
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Фигура 12.25 Честота по видове ангажираност в свободното време според пола
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Фигура 12.26 Честота по видове ангажираност в свободното време според възрастта

Общата удовлетвореност от работното време е най-важният индикатор за елемента
„работа и живот извън работата”. Именно поради факта, че начинът, по който се
постига баланс между работата и личния живот е строго индивидуален, то и
субективното усещане за удовлетвореност е най-значимият показател при оценката.
Огромна част от респондентите са удовлетворени от работното си време – 87.9%
смятат, че то е много удобно и удобно за изпълнението на семейните и другите им
задължения извън работа (Фигура 12.27). Подобен резултат ни дава възможност да
твърдим, че рискът от неудовлетвореност на наетите от работното им време е
изключително нисък. Най-ниска е удовлетвореността от работното време на
респондентите с начално образование (Фигура 12.28). Жените са относително понеудовлетворени от работното си време от мъжете (Фигура 12.29). Отново само за една
възрастова група може да отчетем относително п-висока степен на неудовлетвореност
от работното време – младежите между 21 и 25 години (Фигура 12.30).
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Фигура 12.27 Удобство на работното време за семейни и други ангажименти

Фигура 12.28 Удобство на работното време за семейни и други ангажименти по степен
на образование
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Фигура 12.29 Удобство на работното време за семейни и други ангажименти по пол

Фигура 12.30 Удобство на работното време за семейни и други ангажименти по възраст
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12.3 Характеристика на елемента „работа и живот извън
работата” по сектори.
Анализирайки данните за удовлетвореността на наетите от работното време по сектори,
единствените, за които отчитаме значимо отклонение в отрицателна посока са добивна
промишленост (B) и транспорт; складиране и пощи (H). Работещите в тези сектори в
по-голяма степен смятат, че работното им време не е удобно за изпълнението на
семейните и други задължения извън работа (Фигура 12.31). Наетите в секторите
създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения
(J) и транспорт; складиране и пощи (H) най-често са търсени от своите ръководители
извън работно време /значимост на отклонението p ≤ 0.001 /. Секторите хуманно
здравеопазване и социална работа (Q) и други дейности също регистрират значимо
отклонение в отрицателна посока спрямо останалите сектори, но при по-ниски нива на
значимост / значимостта на отклонението - p ≤ 0.05 / (Фигура 12.32).
Фигура 12.31 Удобство на работното време за семейни и други ангажименти по сектори
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Фигура 12.32 Анагираност със служебни въпроси, извън работно време по сектори

Анализът на данните за ползването на целеви отпуски по сектори, показва, че наетите в
секторите култура, спорт и развлечения (Q), хотелиерство и ресторантьорство (I),
транспорт; складиране и пощи (H) и доставяни на води; канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване (E) по-рядко ползват този тип отпуски в
сравнение с останалите. Необходимо е да се отбележи, че и за четирите сектора
отчитаме степен на значимост на отклонението p ≤ 0.05 и не регистрираме отклонения с
по-висока значимост (Фигура 12.33). В сектора селско, горско и рибно стопанство (A),
административни и спомагателни дейности (N), хотелиерство и ресторантьорство (I),
строителство (F), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети (G) по-рядко се
ползват платени годишни отпуски, в сравнение с останалите сектори (Фигура 12.34). В
секторите административни и спомагателни дейности (N), хотелиерство и
ресторантьорство (I), строителство (F), търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
(G) се ползва по-малък обем платен годишен отпуск в сравнение с останалите сектори.
Както вече отбелязахме в тези четири сектора също така по-рядко се ползват платени
годишни отпуски. Това ни дава възможност да направим извода, че в тези сектори
имаме сериозен риск за наетите, поради непълноценно ползване на годишните отпуски.
Освен за тези сектори, по-малък обем отпуски ползват и наетите в сектора
преработваща промишленост (C) (Фигура 12.35).
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Фигура 12.33 Целеви отпуски по сектори

Фигура 12.34 Честота на ползване на годишния платен отпуск по сектори
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Фигура 12.35 Обем на ползвания платен годишен отпуск по сектори

Натоварването извън работно време и ограниченото практикуване на активна почивка
също са важни показатели за риска за работещите от претоварване, водещо до
неудовлетвореност и понижаване на производителността на труда. Най-рядко в
благотворителна дейност се включват заетите в секторите търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети (G) и преработваща промишленост (C) (Фигура 12.36).
Наетите в тези сектори се включват най-рядко и в политическа и профсъюзна дейност в
сравнение с останалите сектори (Фигура 12.37). Наетите в тези сектори явно нямат
време и възможност, за да бъдат граждански активни, да изявяват своята гражданска
позиция и да се ангажират с политически и социални каузи. Не се наблюдават значими
различия между секторите по отношение на индикатора „грижи за деца и тяхното
обучение” (Фигура 12.38). Най-често, спрямо останалите сектори, с домакинска работа
са ангажирани наетите в секторите образование (P), хуманно здравеопазване и
социална работа (Q) и професионални дейности и научни изследвания (M) (Фигура
12.39). Това може би се дължи на феминизацията на част от тези сектори, а както вече
отбелязахме, жени отделят повече време за домакински задължения спрямо мъжете.
Най-много време за грижи за възрастни/немощни роднини отделят заетите в секторите
селско, горско и рибно стопанство (A), хуманно здравеопазване и социална работа (Q)
и транспорт; складиране и пощи (H) (Фигура 12.40). Необходимо е да отбележим, че
значимостта на отклонението за първите два сектора е p ≤ 0.05 , докато за сектора
транспорт, складиране и пощи (H) е p ≤ 0.001 . Най-малко време за квалификация и
преквалификация отделят наетите в сектор преработваща промишленост (C) (Фигура
12.41). Това е и единствения сектор, за който отчитаме значимо отклонение спрямо
останалите в негативна посока. Най-малко време за активна почивка отделят наетите в
секторите хуманно здравеопазване и социална работа (Q) и образование (P) (Фигура
12.42).
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Фигура 12.36 Честота на участие в доброволна и благотворителна дейност по сектори

Фигура 12.37 Честота на участие в политическа/профсъюзна дейност по сектори
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Фигура 12.38 Честота на ангажираност в грижи за или обучение на деца по сектори

Фигура 12.39 Честота на ангажираност с домакинска работа по сектори
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Фигура 12.40 Честота на ангажираност с грижи за възрастни/немощни роднини по
сектори

Фигура 12.41 Честота на посещения на обучение или образователни курсове по сектори
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20. Целеви отпуски

26. Честота на ползване на платен годишен
отпуск

27.Обем на ползвания платен годишен
отпуск

66.1 Честота на участие в доброволна или
благотворителна дейност

66.2 Честота на участие в
политическа/профсъюзна дейност

66.4 Честота на ангажираност с домакинска
работа

Честота на ангажираност с грижи за
възрастни/немощни роднини

0
21
0
0
0
0
0
20
0

0
0
0
0
0
0
0
19
0

0
0
0
0
20
0
0
18
19

21
0
0
0
0
18
17
0
19

0
0
17
0
0
19
18
0
20

0
0
20
0
0
0
21
0
0

0
0
20
0
0
0
21
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0
0
21
0

0
0
21
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0

РАНГ

Честота на заниманията със спорт, културни
и развлекателни дейности в свободното
време

Честота на посещение на обучение или
образователен курс

19.Ангажираност със служебни въпроси,
извън работно време

А
В
С
D
E
F
G
H
I

18.Удовлетвореност от работно време

Сектор

Фигура 12.42 Честота на занимания със спорт, културни и развлекателни дейности в
свободното време

Ранжиране по сектори

Таблица 12.7 Общата оценка на риска относно баланс „работа-живот”

3,73
1,91
7,09
0,00
1,82
3,36
7,00
7,09
5,27
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J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

20
0
0
0
0
0
0
18
0
21
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
21
0
0
0

0
0
0
0
20
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
21
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
21
0
0
20
19
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
19
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0
21
20
0
0
0
0

1,82
0,00
0,00
1,91
3,73
0,00
3,73
6,91
1,91
1,91
0,00
0,00

Представената по-горе таблица макет обобщава резултатите от анализа на данните за
степента на влияние на индикаторите за елемента „работа и живот извън 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-рисковия 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 „работа и живот извън работата”. Това ни дава
възможност да ранжираме икономическите сектори по степента на риск за този
елемент.
Обобщаването на анализа на резултатите от всички индикатори за елемента на
условията на труд „работа и живот извън работата”, води до следното ранжиране на
секторите по степен на въздействие на рискови фактори. Най-висока степен на риск
има за наетите в секторите транспорт; складиране и пощи (H) и преработваща
промишленост (C) с еднакъв ранг – 7.09. На трето място е сектор търговия; ремонт на
автомобили и мотоциклети (G), но с много малка разлика в стойността на ранга спрямо
сектори на първо място. На четвърто място е секторът хуманно здравеопазване и
социална работа (Q). Прави впечатление, че рисковете са разпределени между
различните групи индикатори и за четирите отбелязани до тук сектора. На пето място е
секторът хотелиерство и ресторантьорство (I). Тези пет сектора оформят група, за която
можем да твърдим, че има значителен риск по отношение на осигуряването на баланс
между работата и личния живот.
На шесто място са секторите селско, горско и рибно стопанство (A), административни
и спомагателни дейности (N) и образование (P). На девета позиция е сектор
строителство (F). Необходимо е да отбележим, че за секторите на следващите позиции
е отчетен значим риск само по един индикатор. На десета позиция са секторите
добивна промишленост (B), професионални дейности и научни изследвания (M),
култура спорт и развлечения (R) и други дейности (S), с равен ранг – 1.91. На
четиринадесета позиция, с много малко различие в ранг спрямо секторите на десета
позиция, са секторите доставяне на води; канализационни услуги, управление на
отпадъци и възстановяване (E) и създаване и разпространение на информация и
творчески продукти; далекосъобщения (J), с равен ранг - 1.82. За останалите шест
сектора не отчитаме значимо влияние на рискови фактори.
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XIII. Обща оценка на риска по икономически сектори
13.1 Методология за оценка на риска по икономически
сектори
Съществуващите до момента изследвания на условията на труд в европейски и
национален контекст оценяват рисковете за наетите само по отделни елементи33. С
настоящата глава се прави опит да се оценят рисковете за отделните сектори,
обхващайки едновременно всички елементи на условията на труд. Общата оценка на
риска за всички елементи от условията на труд по сектори е предизвикателство, което
колективът на изследването решава чрез три различни подхода.

13.1.1. Оценка на основата на среден индекс по всички елементи на
условията на труд
Първият подход се основава на подреждане на секторите по степен на общ риск на
основата на среден индекс, получен от индексите на риска по всички девет елемента от
условията на труд като методиката е описана в глава III на настоящия доклад. Той
отразява изцяло субективните оценки на респондентите от проведеното национално
представително социологическо проучване. Експертна намеса има само на етапа на
подбор на индикаторите, които са включени при оценката на риска при всеки отделен
елемент от условията на труд. Трябва още веднъж да подчертаем, че получените
резултати са единствено на основата на мнението, нагласите и оценките на
респондентите.
Каре 13.1. Как се променят рисковете и процесът на оценката им?!
Съвременните технологии и модерното оборудване значително промениха факторите на работната
среда. Факторите прах, токсични вещества, вибрации, физическо натоварване постепенно се
изместват от нейонизиращите лъчения, нервнопсихичното пренапрежение (стрес), принудителната
работна поза, работа при високи скорости/ускорения и др. Възможностите за оценка на променения
риск обаче са недостатъчни. Методическите указания, апаратурата, квалификацията на
специалистите или липсват, или са недостатъчни, или се нуждаят от актуализация.
Предизвикателствата пред оценката на риска са особено очевидни при измерване и оценка на
интензитета на електромагнитните полета, генерирани от телекомуникационни и други подобни
инсталации, оценката на статичното физическо натоварване и др. Проблем е и използването на
различни норми (Европейски стандарт и Наредба № 49) от различни лаборатории при оценката на
осветлението. Така обекти с еднакво ниво на осветеност имат различна оценка – единият е в норма, а
другият - не отговаря на изискванията. От актуализация се нуждае и БДС за оценка на микроклимат,
който съдържа много условности и създава предпоставки за тълкуване.
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13.1.2. Оценка на основата на Аналитичен йерархичен процес
Вторият подход се основава на съществуващ процес за ранжиране и избор на
алтернативи, разработен от Томас Саати34, наречен Аналитичен йерархичен процес
(Analytic Hierarchy Process /AHP/). Процесът се основава на модел от предварително
изградена йерархична структура, разкриваща връзки между цели (критерии), подцели
(субкритерии) и алтернативи, между които се избира или които се ранжират по тяхната
значимост от гледна точка на поставените цели и задачи. АНР обединява няколко
концепции като йерархично структуриране на комплексни задачи, сравнения по
двойки, метод на собствения вектор (eigenvector) за извличане на тегла, компенсаторни
предпочитания и проверка за логическа неконсистентност. При практическата работа
по процеса се използва специализиран софтуер Expert choice 11.535, който извършва
математическите операции, стоящи зад модела.
Без да се навлиза в подробности АНР представлява процес за избор или ранжиране на
алтернативи спрямо предварително определени цели и критерии. Йерархичната
структура на модела е представенa във фигура 13.1.
Фигура 13.1 Модел на йерархична структура, използвана при АНР
Главна
цел
Цел
(критерии) 1

Подцели/
Подкритери
и 1.1

Цел
(критерии) 2

Подцели/
Подкритери
и 1.2

Подцели/
Подкритери
и 2.1

Цел(критери
и) 3

Подцели/
Подкритери
и 2.2

Подцели/
Подкритери
и 3.1

Подцели/
Подкритери
и 3.2

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 1

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 2

Алтернати
ва 3

Алтернати
ва 3

Алтернати
ва 3

Алтернати
ва 3

Алтернати
ва 3

Алтернати
ва 3

При представения модел имаме претегляне на целите (критериите) на всяко едно ниво
от гледна точка на тяхната значимост по отношение на непосредствено по-горното
ниво от цели/критерии. (пр. сравняваме цел 1, 2 и 3 спрямо тяхната значимост по
отношение на главната цел, след това сравняваме Подцел 1.1. и 1.2. спрямо Цел 1 като
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същото го правим и за останалите подцели и накрая сравняваме Алтернатива 1, 2 и 3
спрямо подцел 1.1., алтернатива 1,2,3 спрямо подцел 1.2. и т.н. Особеното на модела е,
че извличането на тегла на отделните нива спрямо по-горните става чрез сравнения
(изразяване на предпочитания) по двойки на базата на стандартна позиционна скала от
1 до 9 в полза на единия или другия елемент. Така се решава проблема със случаи,
когато имаме голям брой елементи на едно ниво, които би било трудно да сравняваме
рационално спрямо по-горното ниво от йерархията (например, ако имаме 30 критерия
под цел 1 извличането на тегла при 9 степенна скала би било невъзможно,
нерационално и трудно обяснимо, а по-високата скала води и до грешки36). Освен това
при извличането на тегла по двойки говорим за относителни оценки, а не директно
даване на точки, рангове или тегла, които също имат своите ограничения, а и много
често нямат математически смисъл.
В резултат на извлечените предпочитания (тегла) на отделните елементи от всяко едно
ниво спрямо непосредствено по-горното има възможност да се синтезира значението на
всяка една от наличните алтернативи спрямо различни нива на цели и критерии от
йерархичната структура. Последното означава, че алтернативите могат да бъдат
оценени спрямо всяка една от целите/критериите и подцелите/субкритериите от
конструираната йерархична структура макар, че в конкретния случай, основната цел е
тяхното ранжиране по отношение на най-високата цел, която в случая ще бъде
обвързана със степента на риска на икономическите сектори.
АНР позволява и комбинирането на обективни и субективни данни и оценки, което е от
съществено значение за обобщения модел на оценка на най-рисковите сектори. За
алтернативите могат да бъдат използвани обективни данни, а за приоритетността на
целите/критериите най-подходящо е да се направят експертни оценки. Така методът
дава възможност да използваме експертни оценки за важността на отделните елементи
на условията на труд по отношение на тяхната важност за риска в съответните
икономически сектори и в същото време да се опрем на информацията, събрана по
сектори в рамките на проведеното социологическо изследване.
Предпочитанията между алтернативите могат да бъдат изчислени на базата на
обективни данни за тяхното представяне по отношение на непосредствено по-горното
ниво критерии от йерархичната структура. В модела ще използваме обективни данни за
всеки икономически сектор, в случая тяхното представяне в проценти спрямо
останалите сектори като можем да използваме растяща или намаляваща линейна или
нелинейна зависимост. При самото извличане на приоритети/тегла на алтернативите
вече не е необходимо да се използват субективни сравнения по двойки, а други техники
като средна аритметична, средна хронологична, стандартизирани стойности и други.
Въпреки включването на обективни данни в тази методика остават доста елементи, при
които се разчита на субективните преценки на експерти в сферата. Те се проявяват в
следните направления:
• Експертите избират целите и критериите, спрямо които се оценява риска;
• Йерархичната структура също е експертно решение;
• Предпочитанията по двойки спрямо различните критерии и цели се извеждат
отново на базата на експертна оценка.
36
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При използването на АНР може да се разчита и на проверка за консистентност на
експертните предпочитания. Под консистентност в случая се разбира съгласуване на
предпочитания от вида на „ако А > В и В > С, то А > С и то в същата степен на
предпочитание според избраната скала”. В рамките на модела тази консистентност се
изчислява като се дават препоръчителни граници (<0.1), над които може да се
препоръча преразглеждане на някой от предпочитанията, въпреки че моделът е гъвкав
по отношение на следенето за спазване на консистентност като се допуска и нейното
съществуване. Основният аргумент за допускането на неконсистентност на
предпочитанията са, че в реалния живот понякога има липса на данни, загуба на
концентрация, схващането, че реалния свят не е винаги логически консистентен, а и
освен това консистентносттта с изчислява на базата на конструирания модел, който
може и да не е идеалния. Следователно опирането на експертно мнение, дори и то да не
е консистентно не е задължително да доведе до грешка в преценките.
Предлагаме да използваме АНР поради няколко обективни предимства:
1. Построяването на структурирана йерархия от критерии подчинени на обща цел
дава възможност за включване на елементи, които са сравнително различни (пр.
социален статус и брой трудови злополуки);
2. Критериите в лицето на различните елементи на условията на труд се
приоритезират, което включва в модела за оценка и класиране ефекта на
отделните елементи върху степента на риска.
3. Рискът се дефинира в по-тесни граници, което прави отделните оценки
сравними спрямо единен риск.
В същото време АНР, макар и да дава добавена стойност към една такава изключително
комплексна оценка, разчита в значителна степен на експертни мнения, което прави
модела подвластен на субективното мнение на експертите и е със сравнително повисока степен на пристрастност.

13.1.3. Класиране на секторите по риск на базата на експертна оценка
Третият подход при класиране на секторите според техния риск е изцяло експертен.
При него в рамките на проведена фокус група с експерти с повече от 20 годишен опит в
областта на безопасните и здравословни условия на труд беше направен опит да бъдат
ранжирани най-рисковите икономически сектори. Този метод няма самостоятелна роля
и няма да бъде използван за определяне на рисковите сектори в икономиката. Той има
сравнителна функция и дава възможност за разглеждане на получените обективни
резултати в контекста на общоприетото експертно мнение и обществени нагласи.
Накрая между трите подхода са изчислени и рангови коефициенти на корелация на
Спирман за отчитане на степените на припокриване между трите вида класирания.
Колкото по-близко са тези коефициенти до 1 толкова по-високо е съвпадението между
тези класирания и обратното колкото по-близко са до - 1, токова по-голяма е разликата
между резултатите на отделните класирания.
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13.2. Резултати от класирането на икономическите сектори
по риск
В тази част са представени 4 класирания на икономическите сектори по риск.
• Класиране на основата на среден индекс по всички елементи на условията на
труд на базата на мнението на респондентите
• Класиране на основата на модела АНР, на базата на комбинирана експертна
оценка и мнението на респондентите
• Класиране на основата на модела АНР, на базата на комбинирана експертна
оценка и претеглени данни от мнението на респондентите спрямо дела на
заетите във всеки сектор
• Класиране на основата на експертна оценка, базирана на общоприети
експертни схващания, мнения и нагласи

13.2.1. Класиране на основата на среден индекс по всички елементи
на условията на труд на базата на мнението на респондентите
Резултатите от оценката на общия риск по сектори са показани в Таблица 13.1 и Фигура
13.2. Индекси със стойност 0.0 означават, че за съответния сектор не се отчита значим
риск.
Откроени са 12 сектора, които според техническото задание на настоящата обществена
поръчка трябва да бъдат представени като резултат от изследването. На първо място с
най-висок общ риск е сектор Хуманно здравеопазване и социална работа (Q). Това е
единственият сектор, за който се формират индекси на риск по всички девет елемента
от условията на труд, при това стойностите на индексите са най-високи по два от
елементите – заплащане на труда и дискриминация и насилие. По отношение на
елемента информиране и консултиране стойността на индекса за този сектор е найниската, регистрирана за всички сектори, но наличието на значим риск по всички
елементи от условията на труд извежда сектора в челото на класацията по общ риск. По
останалите елементи сектора се подрежда на второ, трето и четвърто място.
Следващите три сектора – преработваща промишленост (C), държавно управление (O)
и образование (P), попадат в една група на общ риск, която е значимо отдалечена от
първия сектор. Сектор образование (P) е с най-висок индекс на риск по елементи
работно време и работа и здраве. Сектор държавно управление (O) е с най-висок индекс
на риск при естество на работа, като стойността е два пъти по-висока от следващите го
два сектора в този елемент – създаване и разпространение на информация и творчески
продукти, далекосъобщения (J) и доставяне на води, канализационни услуги,
управление на отпадъци и възстановяване (E). Сектор преработваща промишленост (C)
има най-високи стойности на индекс на риск по елементи организация на работата,
информиране и консултиране и работа и живот извън работата.
В следващата група по общ индекс на риск попадат сектори транспорт, складиране и
пощи (H) и култура, спорт и развлечения (R). Сектор транспорт, складиране и пощи (H)
има най-висок индекс на риск спрямо всички сектори (заедно със сектор преработваща
промишленост (C)) по елемент работа и живот извън работата.
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В следващата група са сектори строителство (F) и търговия, ремонт на автомобили и
мотоциклети (G). Сектор строителство (F) съвсем очаквано има най-висок индекс на
риск за елемент работна среда, който описва физическите рискове и ергономичните
фактори. Прави впечатление, че следващият по стойност на индекса на риск за този
елемент сектор е добивна промишленост (B), с 16% по-ниска стойност. Сектор
строителство (F) не отбелязва значим риск по елементи организация на работата,
работно време, дискриминация и насилие, и има много ниска стойност на индекс на
риск за елемент информиране и консултиране. Това води до по-ниската позиция в
общото класиране на този сектор.
В последната група от първите 12 сектора са доставяне на води, канализационни
услуги, управление на отпадъци и възстановяване (E), селско, горско и рибно
стопанство (A), добивна промишленост (B) и хотелиерство и ресторантьорство (I).
Сектор доставяне на води, канализационни услуги, управление на отпадъци и
възстановяване (E), заедно със сектор създаване и разпространение на информация и
творчески продукти, далекосъобщения (J), имат най-висока стойност на индекс на риск
по елемент естество на работа. Сектор добивна промишленост (B) има високи
стойности на индекси на риск по елементите работна среда, естество на работа и работа
и здраве, но по останалите елементи не е отчетен значим риск или той е с относително
ниска стойност.
Фигура 13.2. Общо класиране на риска по сектори
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Извън първите 12 сектора, подредени по стойността на средния индекс на риск, остават
сектори професионални дейности и научни изследвания (M), административни и
спомагателни дейности (N), финансови и застрахователни дейности (K), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения (J),
производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни
горива (D), други дейности (S), дейности на домакинствата като работодатели (T),
операции с недвижими имоти (L) и дейности на екстериториални организации и
служби (U).
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За сектори операции с недвижими (L) имоти и дейности на екстериториални
организации и служби (U), не е отчетен риск по нито един от деветте елемента от
условията на труд. Трябва да отбележим обаче, че сред тези сектори има такива, за
които индексите на риск по отделни елементи имат стойности, който ги подреждат сред
първите 12 за съответния елемент. Например, за елемент естество на работа секторите
създаване и разпространение на информация и творчески продукти, далекосъобщения
(J), финансови и застрахователни дейности (K), професионални дейности и научни
изследвания (M) и административни и спомагателни дейности (N) имат високи
стойности на индекса на риск. В елемент работа и здраве сектори административни и
спомагателни дейности (N) и други дейности (S) имат високи стойности на индекса на
риск, а за елемент заплащане на труда професионални дейности и научни изследвания
(M) има висока стойност.

Дискриминац
ия и насилие

Информиране
и
консултиране

17,3

95,2

40,7

57,7

5,9

50,0

32,9

41,9

C

0,0

46,2

45,0

0,0

30,7

19,4

50,5

0,0

33,8

25,1

O

63,5

4,2

42,0

0,0

29,6

50,4

21,6

0,0

0,0

23,5

P

0,0

16,8

9,1

100,0

41,8

22,5

0,0

0,0

17,8

23,1

H

28,6

16,0

8,7

0,0

16,9

43,4

26,0

0,0

33,8

19,3

R

27,0

5,6

0,0

90,5

11,1

5,8

22,2

0,0

9,1

19,0

F

25,4

62,8

0,0

0,0

7,9

23,1

6,2

0,0

16,0

15,7

G

25,4

9,8

25,1

0,0

9,5

12,7

20,1

0,0

33,3

15,1

E

33,3

16,0

9,1

0,0

8,5

41,7

14,5

0,0

8,7

14,6

A

30,2

0,0

9,1

0,0

0,0

28,3

44,3

0,0

17,8

14,4

B

31,7

46,8

0,0

0,0

32,3

0,0

7,7

0,0

9,1

14,2

I

0,0

42,3

17,3

0,0

20,1

3,9

0,0

0,0

25,1

12,1

M

28,6

0,0

16,9

0,0

10,6

23,1

7,7

0,0

9,1

10,7

N

27,0

0,0

8,2

0,0

20,1

12,0

7,7

0,0

17,8

10,3

K

31,7

10,4

17,8

0,0

0,0

3,8

7,7

0,0

0,0

7,9

J

33,3

0,0

9,1

0,0

7,4

1,1

7,7

0,0

8,7

7,5

D

0,0

38,1

0,0

0,0

21,2

4,1

0,0

0,0

0,0

7,0

S

0,0

5,3

0,0

0,0

31,7

4,1

7,3

0,0

9,1

6,4

T

0,0

0,0

0,0

0,0

11,1

10,7

0,0

0,0

0,0

2,4

L

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

U

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

Среден
индекс

45,4

Работа и
живот извън
работата

Заплащане на
труда

31,7

Организация
на работата

Q

Естество на
работата

Работа и
здраве

Работно реме

Сектор

Работна среда

Специално внимание е необходимо да се обърне на сектор производство и
разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива (D). За този
сектор е отчетен риск само по три елемента – работна среда, работа и здраве и
заплащане на труда, но стойностите на индекса по първите два елемента са сред
високите.
Таблица 13.1. Индекси на риска по елементи и сектори
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13.2.2 Класиране на основата на модела АНР, на базата на
комбинирана експертна оценка и мнението на респондентите
Първата стъпка при конструирането на модела АНР за ранжиране на най-рисковите
сектори включва дефинирането на генерална стратегическа цел, спрямо която да бъдат
приоритезирани елементите на условията труд и включваните в тях въпроси от
направеното социологическо изследване. Предвид общия контекст на изследването
главната цел на модела за ранжиране беше дефинирана като:
„Ранжиране на икономическите сектори в България по степен на риск по отношение
на безопасността и здравето при работа, отчитайки социално икономическата
значимост на секторите при проявлението на риска”
При така поставената цел се открояват два акцента, които детерминират
конструирането на модела:
1. Ранжиране по отношение риск за безопасността и здравето при работа за
човека
2. Социално икономическа значимост на проявлението на този риск
Първият акцент по отношение на риска обуславя посоката на експертните
предпочитания, при които винаги се търси влиянието на изследваните критерии
(елементи на условията на труд) върху безопасността и здравето при работа.
Вторият акцент оказва влияние върху вида на критериите, които са включени в модела
за оценка на риска. Броят и видът на използваните критерии се разширява върху всички
елементи на труд и по-голяма част от въпросите от анкетните карти, за да се отчетат и
такива социално значими индикатори и елементи като социален статус, баланс работаживот, технологично проникване и други.
Моделът за оценка включва йерархична структура, състояща се от главна цел, деветте
елемента на условията на труд и под всеки елемент съвкупност от индикатори на базата
на въпросите от стандартизираните интервюта както и административни данни от НОИ
за индикатори 5.25-5.28. На края на всеки елемент от йерархичната структура дадена
по-долу е дадено неговото тегло (L) спрямо непосредствено по-високият елемент от
йерархията. Тези тегла са извлечени на базата на експертни предпочитания между
всяка двойка елементи/критерии по отношение на значението на критерия за
непосредствено по-високо стоящият елемент от структурата.
Ранжиране на икономическите сектори в България по степен на риск по
отношение на безопасността и здравето при работа, отчитайки социално
икономическата значимост на секторите при проявлението на риска
1. Естество на работа (L: ,027)
1.1. Нуждая се от допълнително обучение, за да си свърша работата (L: ,540)
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1.2. Моята работа повече от половината време включва място различно от дома или
офиса (L: ,163)
1.3. Моята работа включва повече от половината време работа с компютри, мрежи,
електронно изчислителни машини (L: ,297)
2. Работна среда (L: ,241)
2.1. Моята работа включва повтарящи се операции за по-малко от 10 минути (L: ,015)
2.2. Моята работа включва работа с голяма скорост през повече от половината работно
времето (L: ,028)
2.3. Моята работа включва работа с кратки срокове през повече от половината работно
времето (L: ,020)
2.4. Рядко или почти никога имам достатъчно време да си свърша работата
(L: ,020)
2.5. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на въздействието на
вибрации от ръчни инструменти, машини и други (L: ,101)
2.6. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на толкова силен шум,
че ми се налага да говоря с другите хора на висок глас (L: ,049)
2.7. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на високи температури,
заради които се изпотявам дори когато не работя (L: ,070)
2.8. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на ниски температури,
независимо на открито или закрито (L: ,030)
2.9. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на въздействието на
дишане на пушек, дим (като при заваряване или отработени газове), прах (като прах от
дървесина или руда) (L: ,054)
2.10. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на въздействието на
дишане на изпарения като от разтворители или разредители (L: ,079)
2.11. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на въздействието на
боравене или досег с кожата на химически продукти или вещества (L: ,033)
2.12. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на въздействието на
облъчване с радиация като рентгенови лъчи, радиоактивно излъчване, искри от
запояване, лазерни лъчи (L: ,108)
2.13. В моята работа повече от половината време съм изложен/а на боравене или пряк
контакт с материали, които могат да причинят зарази, като отпадъци, телесни течности,
лабораторни материали и др. (L: ,090)
2.14. Моята работа включва повдигане или придвижване на хора през повече от
половината време (L: ,057)
2.15. Моята работа включва носене/придвижване на тежки товари през повече от
половината време (L: ,080)
2.16. Моята работа включва стоене прав или вървене през повече от половината време
(L: ,049)
2.17. Моята работа включва повтарящи се действия с ръцете през повече от половината
време (L: ,062)
2.18. Моята работа включва носене на предпазни дрехи или екипировка през повече от
половината време (L: ,056)
3. Организация на работа (L: ,163)
3.1. Темпото на моята работа зависи от голям брой производствени или представителни
цели (L: ,162)
3.2. Темпото на моята работа зависи от автоматичната скорост на машина или
движение на продукт (L: ,162)
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3.3. Постоянно или много често ми се налага да прекъсвам това, което върша заради
непредвидени задачи (L: ,396)
3.4. Моята основна работа включва монотонни задачи (L: ,192)
3.5. Моята основна работа включва комплексни задачи (L: ,088)
4. Работно време (L: ,110)
4.1. Обикновено работя моята основна работа седмично повече от 40 часа (L: ,180)
4.2. Обикновено работя моята основна работа седмично повече от 5 работни дни
(L:,092)
4.3. Обикновено месечно работя поне веднъж повече от 10 часа на ден (L: ,060)
4.4. Работя на постоянно редуващи се смени и/или на такива с почивки помежду им под
4 часа (L: ,668)
5. Работа и здраве (L: ,369)
5.1. По време на работа здравето и безопасността ми са изложено на риск (L: ,048)
5.2. Във фирмата/организацията, където е моята основна работа няма разработена
система за управление на безпоасността на труда и здравето при работа (L: ,015)
5.3. През последните 12 месеца в моята работа има случаи на трудова злополука
(L:,039)
5.4. Имам проблеми със слуха, за които допринася и моята работа (L: ,014)
5.5. Имам проблеми със зрението, за които допринася и моята работа (L: ,035)
5.6. Имам проблеми с кожата, за които допринася и моята работа (L: ,019)
5.7. Имам проблеми с болки в гърба, за които допринася и моята работа (L: ,031)
5.8. Имам главоболие, за което допринася и моята работа (L: ,014)
5.9. Имам болки в стомаха, за които допринася и моята работа (L: ,021)
5.10. Имам мускулни болки в раменете, врата и/или в горните/долните крайници, за
които допринася и моята работа (L: ,030)
5.11. Имам дихателни проблеми, за които допринася и моята работа (L: ,033)
5.12. Имам сърдечни заболявания, за които допринася и моята работа (L: ,048)
5.13. Имам наранявания, за които допринася и моята работа (L: ,018)
5.14. Подложен съм на стрес, за което допринася и моята работа (L: ,019)
5.15. Страдам от обща умора, за което допринася и моята работа (L: ,014)
5.16. Имам проблеми със съня, за което допринася и моята работа (L: ,014)
5.17. Страдам от алергии, за които допринася и моята работа (L: ,020)
5.18. Страдам от раздразнителност и избухливост, за които допринася и моята работа
(L: ,014)
5.19. Работата ми оказва влияние върху моето здраве (L: ,043)
5.20. През последните 12 месеца съм отсъствал един или повече дни от работа поради
трудова злополука (L: ,050)
5.21. През последните 12 месеца съм отсъствал един или повече дни от работа поради
здравословен проблем, причинен от моята работа (L: ,048)
5.22. През последните 12 месеца не са били организирани профилактични прегледи за
мен и моите колеги от основната ми работа? (L: ,009)
5.23. В моята фирма/организация няма здравен пункт/медцински център (L: ,009)
5.24. В моята фирма/организация няма медицинско обслужване (L: ,009)
5.25. Трудови злополуки за деветмесечието на 2010г. (L: ,076)
5.26. Трудови злополуки за деветмесечието на 2010г., предизивикали смърт
(L: ,111)
5.27. Трудови злополуки за деветмесечието на 2010г., предизивикали инвалидност
(L:,093)
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5.28. Загубени календарни дни в следствие на трудови злополуки за деветмесечието на
2010г. (L: ,103)
6. Заплащане на труда (L: ,040)
6.1. През последните 12 месеца заплащането ми е закъснявало 5-6 пъти и повече
(L:,143)
6.2. Оценявам собственото си финансово положение както сравнително беден (L: ,429)
6.3. Оценявам собственото си социално положение като сравнително ниско (L: ,429)
7. Информираност и консултиране (L: ,069)
7.1. Относно рисковете за здравето и сигурността ми на работното място не съм
информиран много добре или изобщо не съм информиран (L: ,472)
7.2. Ако по време на работа се случи злополука не знам към кого трябва да се обърна за
съобщаване на инцитенда (L: ,084)
7.3. Във фирмата/организацията на моята основна работа не се провеждат инструктажи
и обучения по безопасност и здраве при работа? (L: ,444)
8. Дискриминация и насилие (L: ,019)
8.1. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на заплахи от физическо насилие на
работат си (L: ,063)
8.2. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на малтретиране/тормоз на работата
си (L: ,119)
8.3. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на полова дискриминация на работата
си (L: ,104)
8.4. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на нежелано сексуално ухажване на
работата си (L: ,089)
8.5. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на възрастова дискриминация на
работата си (L: ,104)
8.6. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на дискриминация по линия на
националността ми на работата си (L: ,104)
8.7. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на дискриминация по линия на
етническата ми принадлежност на работата си (L: ,104)
8.8. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на дискриминация по линия на
религията ми на работата си (L: ,104)
8.9. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на дискриминация по линия на
инвалидност на работата си (L: ,104)
8.10. В последните 12 месеца съм бил/а изложен/а на дискриминация по линия на
сексуалната ми ориентация на работата си (L: ,104)
9. Баланс "работа живот" (L: ,029)
9.1. Не използвам пълноценно почивките през работния ден (L: ,153)
9.2. Обикновено през почивките в рамките на работния ми ден продължавам да съм
ангажиран с работната си дейност (L: ,501)
9.3. Във фирмата/организацията на основната ми работа няма специално обособено
място за отдих на работниците/служителите (L: ,118)
9.4. Използвам максимум 10 дни за годишен отпуск (L: ,182)
9.5. Свободен съм да решавам кога да взема отпуска или свободните си дни (L: ,047)
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На основата на тази йерархична структура се оценяват и алтернативите в лицето на 21
икономически сектора. По всеки от горе описаните индикатори се използват реални
данни за сектора от стандартизираното интервю като предпочитанията за всеки сектор
по отношение на всеки един индикатор са изчислени на базата на дела отговорили по
съответния въпрос за всеки сектор. При извличането на предпочитанията се използва
нарастваща линейна зависимост, като колкото по-високи са стойностите за съответния
сектор толкова по рисков е той в контекста на конкретния индикатор. По-долу са
представени обобщените резултати по сектори по отношение на основната цел на
модела.
Фигура 13.3.: Класиране на основата на модела АНР, на базата на комбинирана
експертна оценка и мнението на респондентите

От представеното класиране ясно се вижда, че разликите между някой от секторите са
незначителни. Например сектори като административни и спомагателни дейности (N)
или селско, горско и рибно стопанство (A) ги делят от 1 до 3 хилядни от
придвижването им в групата на 12-те най-рискови сектора. При използвания модел,
тези незначителни разлики могат да се дължат на много малки различия в изказаните от
експертите предпочитания, а евентуална тяхна лека промяна да не изменят по същество
даденото експертно мнение. За това, класирането по-долу трябва да бъде приемано като
индикативно и още по-важното динамично, което произлиза и от един от основните
принципи на АНР, че това е процес, а не статично решение на дадена изследователска
или управленска задача.

13.2.3. Класиране на основата на модела АНР, на базата на
комбинирана експертна оценка и претеглени данни от мнението на
респондентите спрямо дела на заетите във всеки сектор
Описаният до момента модел АНР и неговите резултати могат да бъдат представени и
след претегляне на данните за всеки сектор по отношение дела на сектора в общата
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заетост на икономиката. Така се прави опит да се оцени в още по-голяма степен
социално икономическата значимост на отделните сектори в контекста на риска и да се
види неговия мащаб в рамките на цялата икономика. Претеглената оценка е
спомагателна и не би трябвало да се ползва самостоятелно поради факта, че
структурните процеси в икономиката през последните десетилетия засилват значително
дела на услугите за сметка на традиционни отрасли и така поради по-малката заетост
някой традиционно рискови сектори отиват по-назад в класирането макар и те да
остават рискови в контекста на здравословните и безопасни условия на труд.
Претеглянето е направено на основата на теглата дадени за секторите на базата на
стандартизираните интервюта и показани в таблица 2.1 от глава II „Контекст и
структурни данни”. Резултатите по отношение на главната цел на модела и след
съответното претегляне по дял на заетост е представено във фигура 13.4.
При сравняване на двете класирания според модела АНР ясно се вижда, че някой
сектори поради по-малката си заетост отиват назад, като най-ясен е примера със сектор
добивна промишленост (B), а други като сектор финансови и застрахователни дейности
(K) се придвижват от 19-то на 12 място. Въпреки това има и сектори които и при двата
подхода остават в челото с незначителни промени в тяхното класиране. Разбира се
уговорката за индикативност важи и за това класиране
Фигура 13.4. Класиране на основата на модела АНР, на базата на комбинирана
експертна оценка и претеглени данни от мнението на респондентите спрямо дела на
заетите във всеки сектор
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13.2.4 Класиране на основата на експертна оценка, базирана на
общоприети експертни схващания, мнения и нагласи
Както беше описано в методологията на този подход в рамките на проведена фокус
група експерти с многогодишен опит се опитаха да подредят икономическите сектори
според наложените схващания в сферата, вземайки предвид традиционни фактори като
наличие и тежест на рискови фактори, обективизиран професионален риск по данни от
трудовите злополуки и професионалните болести през годините по сектори, тяхната
тежест (болест, смърт, инвалидизация), наличие и тежест на рискови фактори както и
дял на заетите. Резултатите са представени в следната таблица.
Таблица 13.2 Ранжиране на икономическите сектори според експертна оценка

Позиция
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21

Сектор
C Преработваща промишленост
B Добивна промишленост
F Строителство
H Транспорт; складиране и пощенски услуги
G Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети
D Производство и разпределение на електрическа и топлоенергия
A Селско, горско и рибно стопанство
Q Хуманно здравеопазване и социална работа
E Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъците
I Хотелиерство и ресторантьорство
P Образование
J Създаване и разпространение на информация и творчество
O Държавно управление
N Административни и спомагателни дейности
R Култура, спорт, развлечения
K Финансови и застрахователни дейности
M Професионални дейности и научни изследвания
L Операции с недвижими имоти
S Други дейности
T Дейности на домакинствата като работодатели; недефинирани дейности
U Дейности на екстериториални организации и служби

13.2.5. Рангови коефициенти на корелация на Спирман за отчитане
на степените на припокриване между различните класирания
На основата на четирите вида класирания бяха изчислени рангови коефициенти на
корелация на Спирман за отчитане на степените на припокриване между тях. Те са
представени в таблица 13.3.
От данните в таблица 13.3. се вижда, че най-висока корелация има между класирането
според АНР модела с непретеглени данни и експертната оценка, при която степента на
корелация е 0.866, което е доста висока стойност. Последното означава, че двете
класирания са доста идентични, макар и да има някой различия в позициите на отделни
сектори. Едно от възможните обяснения е, че и при двете имаме използването на
експертна оценка. От друга страна корелацията между всички двойки може да се счита
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за сравнително висока предвид интервала на коефициента на Спирман (-1;1), където
корелацията е най-силна при 1.
Таблица 13.3. Коефициент на Спирман за рангова корелация
Spearman's rho
Класиране на базата
на модела АНР с
претеглени данни
Класиране на базата
на модела АНР при
непретеглени данни
Класиране според
експертна оценка
Класиране по
степен на риск на
основата на среден
индекс, получен от
индексите на риска
по елементи

Класиране на базата
Класиране на
базата на модела на модела АНР при
АНР с претеглени непретеглени данни
данни

Класиране
според
експертна
оценка

Класиране по степен на риск
на основата на среден индекс,
получен от индексите на
риска по елементи

1.000

0.686

0.673

0.747

0.686

1.000

0.866

0.652

0.673

0.866

1.000

0.636

0.747

0.652

0.636

1.000
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XIV. Изследване на зависимости между елементите на
условията на труд
14.1. Описание на метода
Основният метод за изследване на връзки между различни елементи на условията на
труд в тази глава ще бъде „Класификационното дърво”, което се използва за разделяне
на съвкупността на подсъвкупности, според значенията на конкретен фактор. Това
разделяне има няколко предимства:
Първо, факторите се подреждат по важност – най-напред съвкупността се разделя по
най-важния фактор. След това всяка от подсъвкупностите се разделя по следващия по
важност фактор. При това, следващите по важност фактори могат да са различни за
всяка отделна подсъвкупност. Това прави анализът изключително гъвкав и дава
възможност да се откриват специфични подсъвкупности със специфични
характеристики, а това води към разработването на политики, насочени именно към
тези специфични подсъвкупности.
Второ, като резултат от първото, „класификационното дърво” автоматично отстранява
факторите, които не оказват влияние и оставя в анализа само факторите, които имат
статистическо значимо влияние.
Трето, ако при две отделни разновидности на фактора разпределението на резултата е
еднакво37, тези разновидности на фактора се обединяват38. Това дава възможност да се
откроят действителните различия между категориите на фактора.
Методът има три разновидности според принципа на разделянето:
А) CHAID (Chi Square Automatic Interaction Detection) – основан на изследването
на връзки с помощта на Хи-квадрат. Факторите, които нямат връзка с резултата, се
отстраняват, а останалите се подреждат по сила на връзката.
Б) CRT (Classification and Regression Tree) – основано на измерването на
хомогенността – получените подсъвкупности трябва да са максимално хомогенни.
B) QUEST (Quick Unbiased Efficient Statistical Tree) – създадена за ускоряване на
изчислителната работа. Разбира се, по-голямата скорост е за сметка на по-малката
точност.
Тъй като в настоящето изследване се изследват връзки, ще бъде използвана
първата разновидност на метода – CHAID и по-точно неговата подразновидност
Exhaustive CHAID.

37

Т.е. ако различията са в рамките на статистическата грешка.
Обединяването на разновидностите на фактора става по различен начин в зависимост от вида на
признака. Ако факторът е качествен неподредим признак (номинална скала), категориите могат да се
обединяват всяка с всяка. При качествен подредим признак (ординална скала) се обединяват само
съседни категории. При количествен признак (интервална скала), първо, се прави интервална групировка
(желателно е интервалите да са колкото може повече и колкото се може по-тесни) и след това се
обединяват само съседни интервали.
38
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14.2. Данни
Използвали сме данни от стандартизираните интервюта с наетите. Зависимостите,
които изследваме са:
Таблица 14.1 Променливи на изследвани зависимости
№
Въпрос

65

1
18
22
27
29

32

43.5

43.6
43.7
43.8

43.9
43.11
47
48
52.18

№
Променлива
Въпрос
Независими променливи
Не съм много удовлетворен и/или изобщо
През последните 12 месеца съм
не съм удовлетворен от условията на
отсъствал един или повече дни от работа
58
работа в моята фирма/организация
поради здравословен проблем, причинен
от моята работа
Променлива

Зависими променливи
Обикновено работя моята основна работа
Обикновено работя моята основна
1
седмично повече от 40 часа
работа седмично повече от 40 часа
Като цяло работното ми време не е много
Обикновено работя моята основна
или изобщо не е удобно за семейните ми и
2
работа седмично повече от 5 работни
други ангажименти извън работа
дни
Не ползвам пълноценно почивките си през
Работя допълнителна работа освен моята
3
работния ден
основна
Обикновено ползвам до 10 дни от
Не ползвам пълноценно почивките си
22
годишния си отпуск
през работния ден
През последните 12 месеца не съм
Обикновено ползвам до 10 дни от
преминавал обучение платено и осигурено
27
годишния си отпуск
от моя работодател
Във фирмата/организацията на моята
Относно рисковете за здравето и
основна работа не е провеждан
сигурността ми на работното място не
30
инструктаж или обучение по БЗР
съм информиран много добре или
изобщо не съм информиран
Много рядко или почти никога не мога да
Ако по време на работа се случи
почивам когато поискам на работното
злополука не знам към кого трябва да се
31
място
обърна за съобщаване на инцидента
Много рядко или почти никога няма
достатъчно време да свърша цялата си
работа
Много рядко или почти никога не съм
свободен да решавам кога да си взема
отпуск или свободни дни
Понякога или много рядко или почти
никога имам възможност да се занимавам
с това, в което съм най-добър
Понякога или много рядко или почти
никога моята работа ми дава усещането за
добре свършена работа

32
33

Моята работа включва повтарящи се
операции за по-малко от 10 минути

34.1

Моята работа включва работа с голяма
скорост през повече от половината
работно времето

34.2

Моята работа включва работа с кратки
срокове през повече от половината
работно времето

Понякога или много рядко или почти
никога усещам, че върша полезна работа

35.3

По време на работа здравето и
безопасността ми са изложено на риск

35.4

Моята работа оказва влияние върху
здравето ми
Моята работа оказва влияние върху
работата ми

Във фирмата/организацията на моята
основна работа не е провеждан
инструктаж или обучение по БЗР

38.3
38.4

Темпото на моята работа зависи от
голям брой производствени или
представителни цели
Темпото на моята работа зависи от
автоматичната скорост на машина или
движение на продукт
Моята основна работа включва
монотонни задачи
Моята основна работа включва
комплексни задачи
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№
Въпрос

Променлива
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието на
В.54.1. вибрации от ръчни инструменти, машини
и други
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на толкова силен
В.54.2. шум, че ми се налага да говоря с другите
хора на висок глас
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на високи
В.54.3. температури, заради които се потите дори
когато не работите
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на ниски
В.54.4.
температури, независимо на открито или
закрито
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието на
В.54.5. дишане на пушек, дим (като при
заваряване или отработени газове), прах
(като прах от дървесина или руда)

№
Въпрос
47

48

50

51

Променлива
По време на работа здравето и
безопасността ми са изложено на риск

Моята работа оказва влияние върху
здравето ми

Във фирмата/организацията, където е
моята основна работа няма разработена
система за управление на безопасността
на труда и здравето при работа
През последните 12 месеца в моята
работа има случаи на трудова злополука
Моята работа оказва влияние върху
работата ми

52.18.

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието на
В.54.6. дишане на изпарения като от разтворители
или разредители

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
В.54.1. на вибрации от ръчни инструменти,
машини и други

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието на
В.54.7. боравене или досег с кожата на химически
продукти или вещества

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на толкова силен
В.54.2. шум, че ми се налага да говоря с другите
хора на висок глас

В моята работа повече от половината
време съм изложен/, а на въздействието на
В.54.8. облъчване с радиация като рентгенови
лъчи, радиоактивно излъчване, искри от
запояване, лазерни лъчи

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на високи
В.54.3. температури, заради които се потите
дори когато не работите

54.9.

54.10.

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието на
цигарен дим от други хора
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на боравене или пряк
контакт с материали, които могат да
причинят зарази, като отпадъци, телесни
течности, лабораторни материали и др.

55.1.

Моята работа включва повдигане или
придвижване на хора през повече от
половината време

55.2.

Моята работа включва
носене/придвижване на тежки товари през
повече от половината време

54.4.

54.5.

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на ниски
температури, независимо на открито или
закрито
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
на дишане на пушек, дим (като при
заваряване или отработени газове), прах
(като прах от дървесина или руда)

54.6.

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
на дишане на изпарения като от
разтворители или разредители

54.7.

В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
на боравене или досег с кожата на
химически продукти или вещества
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№
Въпрос

Променлива
Моята работа включва стоене прав или
вървене през повече от половината време

55.3.

55.4.

55.12.

54.8.

Моята работа включва повтарящи се
действия с ръцете през повече от
половината време
Моята работа включва носене на
предпазни дрехи или екипировка през
повече от половината време

57

През последните 12 месеца съм отсъствал
един или повече дни от работа поради
трудова злополука

58

През последните 12 месеца съм отсъствал
един или повече дни от работа поради
здравословен проблем, причинен от моята
работа

59

През последните 12 месеца не са били
организирани профилактични прегледи за
мен и моите колеги от основната ми
работа?

60
61
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№
Въпрос

Моят работодател не ми предоставя
допълнително здравно осигуряване за
негова сметка
В моята фирма/организация няма здравен
пункт/медицински център
През последните 12 месеца се е случвало
да закъснее изплащането на месечните
възнаграждения

54.9.

.54.10.

55.1.

Променлива
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
на облъчване с радиация като
рентгенови лъчи, радиоактивно
излъчване, искри от запояване, лазерни
лъчи
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на въздействието
на цигарен дим от други хора
В моята работа повече от половината
време съм изложен/а на боравене или
пряк контакт с материали, които могат
да причинят зарази, като отпадъци,
телесни течности, лабораторни
материали и др.
Моята работа включва повдигане или
придвижване на хора през повече от
половината време

55.2.

Моята работа включва
носене/придвижване на тежки товари
през повече от половината време

55.3.

Моята работа включва стоене прав или
вървене през повече от половината
време

55.4.
55.12.
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68.1.

Мога да загубя работата си през
следващите 6 м.

60

68.2.

Аз не съм добре платен за работата, която
върша

61

68.3.

Моята работа не предлага добри
перспективи за напредък в кариерата

68.4.

В тази организация не се чувствам на
мястото си

68.5.

В работата си нямам възможност да се уча
и израствам

68.6.

Нямам много добри приятели в работата
си

Моята работа включва повтарящи се
действия с ръцете през повече от
половината време
Моята работа включва носене на
предпазни дрехи или екипировка през
повече от половината време
През последните 12 месеца не са били
организирани профилактични прегледи
за мен и моите колеги от основната ми
работа?
Моят работодател не ми предоставя
допълнително здравно осигуряване за
негова сметка
В моята фирма/организация няма
здравен пункт/медицински център
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14.3. Резултати
По първата зависимост се получи следното класификационно дърво:
Фигура 14.1. Класификационно дърво за зависимост №1

Понеже дървото е много голямо и след мащабирането се показва в мащаб 18% от
оригиналния си размер, става много дребно и на практика нечетимо. Затова най-напред
просто ще бъдат описани факторите, които влияят, подредени по важност, а след това
интерпретацията ще бъде направена на части.
Таблица 14.2: Влияние на факторите върху удовлетвореността от условията на
работа

Нива
Първи
фактор
Втори
фактор

Трети
фактор

Четвърти
фактор

Пети
фактор

Шести
фактор

Фактори
Аз съм добре платен за работата, която върша

Като цяло, доколко работното Ви време е удобно за семейните Ви и други ангажименти
извън работата?
Вашата работа Ви дава усещане за добре свършена работа
В тази организация се чувствам на мястото си
В работата си имам възможност да се уча и да израствам
Според Вас, Вашата работа оказва ли влияние върху здравето Ви?
Имам много добри приятели в работата
Като цяло, доколко работното Ви време е удобно за семейните Ви и други ангажименти
извън работата?
Работата ми не оказва влияние върху моето здраве
Смятате ли, че по време на работа Вашето здраве или безопасност са изложени на риск?
През последните 12 месеца преминавали ли сте обучение в процеса на работа (от колеги,
началници)?
Свободен сте да решавате кога да си вземете отпуск или свободни дни
Стрес
Да получавам добавки към заплатата за вреден труд
През последните 12 месеца бяха ли организирани профилактични прегледи за Вас или
Вашите колеги от основната Ви платена работа?
Вашата работа Ви дава усещане за добре свършена работа
Да бъда приятел с моите колеги
Да научавам нови неща по време на работа
Имате достатъчно време, за да си свършите работата
През последните 12 месеца преминавали ли сте обучение в процеса на работа (от колеги,
началници)?
Работата ми не оказва влияние върху моето здраве
Моите доходи преди две години бяха
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Най-напред да започнем с първото ниво на дървото.
Фигура 14.2. Първо ниво на класификационното дърво за зависимост №1

Най-важният фактор за удовлетвореността от условията на работата е отговорът на
въпроса „Аз съм добре платен за работата, която върша”. Най-голям дял на посочилите,
че са много удовлетворени от условията на работата, се наблюдава при тези наети,
които са напълно съгласни, че са добре платени за работата, която вършат. Колкото понесъгласни стават респондентите с това твърдение, толкова повече процентът на много
удовлетворените намалява. В същото време процентът на напълно неудовлетворените
нараства с увеличаването на несъгласието с твърдението, че са добре платени за работа,
която вършат. От друга страна процентът на тези, които са само удовлетворени е найвисок при наетите, които не могат да преценят дали са добре платени за работата, която
вършат.
На второто ниво ще разгледаме поотделно всеки от петте клона на дървото.
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Фигура 14.3. Класификационно дърво за зависимост №1 (напълно съгласни)

Наетите, които са напълно съгласни с твърдението, че са добре платени за работата,
която вършат, се разграничават в удовлетвореността си от условията на работа в
зависимост от това дали работното им време е удобно за семейните им задължения и
други ангажименти извън работата. Тези, за които работното време е много удобно, са
доста по-удовлетворени от условията на работа от другите.
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Фигура 14.4. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, се разделят
на две групи в зависимост от това дали работата им дава усещане за добре свършена
работа. Тези, за които това се случва почти винаги, са по-удовлетворени от другите.
Фигура 14.5. Класификационно дърво за зависимост №1 (нито съгласни, нито
несъгласни)
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Наетите, които не могат да преценят дали са добре платени за работата, която вършат,
се разделят на три групи в зависимост от това дали в тази организация се чувстват на
място. С намаляването на съгласието с това твърдение, пада процентът на много
удовлетворените. Процентът на неудовлетворените е най-висок при най-малко
съгласните.
Фигура 14.6. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни)

Наетите, които са несъгласни, че са добре платени за работата, която вършат, се
разделят на три групи в зависимост от това дали смятат, че в работата имат възможност
да учат и да израстват. С намаляването на съгласието с това твърдение, пада процентът
на удовлетворените и нараства процентът на неудовлетворените.
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Фигура 14.7. Класификационно дърво за зависимост №1 (напълно несъгласни)

Наетите, които са напълно несъгласни, че са добре платени за работата, която вършат,
се разделят на две групи в зависимост от това дали в тази организация се чувстват на
мястото си. Съгласните с това твърдение са по-удовлетворени от другите.
Фигура 14.8. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които почти винаги
имат усещането за добре свършена работа)
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Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, и почти
винаги имат усещането за добре свършена работа, се разделят на две групи в
зависимост от това дали смятат, че работата оказа влияние върху здравето им.
Несъгласните с това твърдение са по-удовлетворени от другите.
Фигура 14.9. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които по-рядко имат
усещането за добре свършена работа)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, и по-рядко
имат усещането за добре свършена работа, се разделят на две групи в зависимост от
това дали имат много добри приятели в работата. Напълно съгласните с това твърдение
са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.10. Класификационно дърво за зависимост №1 (нито съгласни, нито
несъгласни, които се чувстват на мястото си в тази организация)

Наетите, които са нито са съгласни, нито са несъгласни, че са добре платени за
работата, която вършат, и са съгласни с твърдението, че в тази организация се чувстват
на мястото си, се разделят на две групи в зависимост от това доколко работното им
време е удобно за семейните им задължения и за други ангажименти извън работата.
Тези, на който работното време е много удобно, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.11. Класификационно дърво за зависимост №1 (нито съгласни, нито
несъгласни, които не се чувстват на мястото си в тази организация)

Наетите, които са нито са съгласни, нито са несъгласни, че са добре платени за
работата, която вършат, и не са съгласни с твърдението, че в тази организация се
чувстват на мястото си, се разделят на две групи в зависимост от това дали смятат, че
работата оказва влияние върху здравето им. Тези, който смятат, че работата не оказва
влияние върху здравето им, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.12. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които или
смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят)

Наетите, които са несъгласни, че са добре платени за работата, която вършат, и или са
съгласни с твърдението, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се
колебаят, се разделят на две групи в зависимост от това дали смятат, че по време на
работа здравето и безопасността им са изложени на риск. Тези, който не смятат, че по
време на работа здравето и безопасността им са изложени на риск, са по-удовлетворени
от другите.
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Фигура 14.13. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които не смятат,
че работата им дава възможност да учат и да израстват)

Наетите, които са несъгласни, че са добре платени за работата, която вършат, и не са
съгласни с твърдението, че работата им дава възможност да учат и да израстват, се
разделят на две групи в зависимост от това дали смятат, че работата оказва влияние
върху здравето им. Тези, който не смятат, че работата оказва влияние върху здравето
им, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.14. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа и или смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им, или не могат да преценят)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа и или смятат, че работата влияе върху
здравето им, или не могат да преценят, се разделят на две групи в зависимост от това
дали през последните 12 месеца са преминали обучение в процеса на работа (от колеги
или от началници). Тези, който не са преминали такова обучение, са по-удовлетворени
от другите.
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Фигура 14.15. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа и не смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа и не смятат, че работата влияе върху
здравето им, се разделят на две групи в зависимост от това дали са свободни да решават
кога да си вземат отпуск или свободни дни. Тези, който почти винаги са свободни да
решават, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.16. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които по-рядко
имат усещането за добре свършена работа и не са напълно съгласни с твърдението, че
имат много добри приятели в работата)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които порядко имат усещането за добре свършена работа и не са напълно съгласни с
твърдението, че имат много добри приятели в работата, се разделят на две групи в
зависимост от това дали според тях работата им причинява стрес. Тези, които не
смятат, че работа им причинява стрес, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.17. Класификационно дърво за зависимост №1 (нито съгласни, нито
несъгласни, които се чувстват на мястото си в тази организация и на които работното
им време не е много удобно за семейните им задължения и за други ангажименти извън
работата)

Наетите, които нито са съгласни, нито не са съгласни, че са добре платени за работата,
която вършат, които се чувстват на място в тази организация и на които работното им
време не е много удобно за семейните им задължения и за други ангажименти извън
работата, се разделят на две групи в зависимост от това дали за тях е важно да
получават добавки към заплатата за вреден труд. Тези, за които това е важно, са понеудовлетворени от другите.
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Фигура 14.18. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които или
смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, и които
не смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на риск)

Наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които
или смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, и
които не смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на
риск, се разделят на две групи в зависимост от това дали през последните 12 месеца за
тях или за техните колеги са били организирани профилактични прегледи. Тези, за
които са били организирани профилактични прегледи, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.19. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които или
смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, и които
смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на риск)

Наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които
или смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, и
които смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на
риск, се разделят на две групи в зависимост от това дали тяхната работа им дава
усещане за добре свършена работа. Тези, които почти винаги имат усещането за добре
свършена работа, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.20. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа, които или смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им, или не могат да преценят, и които през последните 12
месеца не са преминали обучение в процеса на работа)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа, които или смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им, или не могат да преценят, и които през последните 12
месеца не са преминали обучение в процеса на работата, се разделят на две групи в
зависимост от това дали за тях е важно да бъдат приятели с колегите си. Тези, за които
това е много важно, са по-неудовлетворени от другите.
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Фигура 14.21. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа, които не смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им, и които почти винаги са свободни да решават кога да си
вземат отпуск или свободни дни)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които почти
винаги имат усещането за добре свършена работа, които не смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им, и които почти винаги са свободни да решават кога да си
вземат отпуск или свободни дни, се разделят на две групи в зависимост от това дали за
тях е важно да научават нови неща по време на работа. Тези, за които това е много
важно, са по-удовлетворени от другите.

325

Фигура 14.22. Класификационно дърво за зависимост №1 (съгласни, които порядко имат усещането за добре свършена работа, които не са напълно съгласни с
твърдението, че имат много добри приятели в работата си, и според които работата им
не причинява стрес)

Наетите, които са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които порядко имат усещането за добре свършена работа, които не са напълно съгласни с
твърдението, че имат много добри приятели в работата си, и според които работата им
не причинява стрес, се разделят на две групи в зависимост от това дали имат
достатъчно време, за да си свършат работата. Тези, които почти винаги имат
достатъчно време, за да си свършат работата, са по-удовлетворени от другите.

326

Фигура 14.23. Класификационно дърво за зависимост №1 (нито съгласни, нито
несъгласни, които се чувстват на мястото си в тази организация, за които работното им
време не много удобно за семейните им задължения и за други ангажименти извън
работата и за които е важно да получават добавки към заплатата за вреден труд)

Наетите, които нито са съгласни, нито не са съгласни, че са добре платени за работата,
която вършат, които се чувстват на мястото си в тази организация, за които работното
им време не много удобно за семейните им задължения и за други ангажименти извън
работата и за които е важно да получават добавки към заплатата за вреден труд, се
разделят на две групи в зависимост от това дали през последните 12 месеца са
преминали обучение в процеса на работата. Тези, които са преминали такова обучение,
са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14. 24. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които или
смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, които не
смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на риск и за
които през последните 12 месеца са били организирани профилактични прегледи)

Наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които
или смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят,
които не смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на
риск и за които през последните 12 месеца са били организирани профилактични
прегледи, се разделят на две групи в зависимост от това дали смятат, че работата оказва
влияние върху здравето им. Тези, които смятат, че работата им не оказва влияние върху
здравето, са по-удовлетворени от другите.
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Фигура 14.25. Класификационно дърво за зависимост №1 (несъгласни, които или
смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят, които не
смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на риск, за
които през последните 12 месеца са били организирани профилактични прегледи и
според които работата им влияе върху тяхното здраве)
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Наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат, които
или смятат, че работата им дава възможност да учат и да израстват, или се колебаят,
които не смятат, че по време на работа тяхното здраве или безопасност са изложени на
риск, за които през последните 12 месеца са били организирани профилактични
прегледи и според които работата им влияе върху тяхното здраве, се разделят на две
групи в зависимост от това как оценяват доходите си преди две години. Тези, които
оценяват доходите си преди две години като по-високи от средните, са поудовлетворени от другите.
Класификационното дърво дава възможност също така да се определят най-уязвимите
групи - в този случай тези подсъвкупности, които са най-неудовлетворени. Това са:
- наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат и
които изцяло не са съгласни, че в работата си имат възможност да учат и да
израстват – сумарният процент на не много удовлетворените и на напълно
неудовлетворените е 64,0% (фигура 14.6);
- наетите, които не са съгласни, че са добре платени за работата, която вършат,
които не са съгласни, че в работата си имат възможност да учат и да израстват
и които смятат, че работата оказва влияние върху здравето им – сумарният
процент на не много удовлетворените и на напълно неудовлетворените е 57,5%
(фигура 14.13);
- наетите, които изцяло не са съгласни, че са добре платени за работата, която
вършат и които не са съгласни или се колебаят дали в тази организация се
чувстват на мястото си – сумарният процент на не много удовлетворените и на
напълно неудовлетворените е 57,4 (фигура 14.7).
Фигура 14.26. Класификационно дърво за зависимост №2
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Таблица 14.3 Влияние на факторите върху отсъствията поради трудова злополука

Нива
Първи
фактор
Втори
фактор
Трети
фактор

Четвърти
фактор

Пети
фактор

Шести
фактор

Сектор

Фактори

Вашата работа включва ли работа с голяма скорост?
Имам проблеми със зрението
Раздразнителност, избухливост
Има ли здравен пункт/медицински център във Вашата фирма организация, където е
основната Ви работа?
Изложен ли сте във Вашата работа на въздействието на високи температури, заради които
се потите, дори когато не работите?
Изложен ли сте във Вашата работа на въздействието на толкова силен шум, че Ви се
налага да говорите на висок глас на хората?
Като цяло Вашата основна работа включва ли монотонни задачи?
Тревога, безпокойство
Сектор
Според Вас, Вашата работа оказва ли влияние върху здравето Ви?
Болки в гърба
Включва ли Вашата основна работа повтарящи се движения с ръцете?
Работодателят на Вашата основна работа предоставя ли Ви допълнително здравно
осигуряване за негова сметка?
През последните 12 месеца бяха ли организирани профилактични прегледи за Вас и
Вашите колеги от основната Ви работа?
Имам проблеми със зрението
Стрес
Като цяло темпото на Вашата работа зависи ли или не от голям брой производствени или
представителни цели?
Има ли здравен пункт/медицински център във Вашата фирма организация, където е
основната Ви работа?
Включва ли Вашата основна работа носене на предпазни дрехи или екипировка?
Работата ми не оказва влияние върху моето здраве
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Фигура 14.27. Класификационно дърво за зависимост №2 (първо ниво)

Първо, трябва да се отбележи, че за цялата съвкупност, процентът на лицата, които са
отсъствали поради трудова злополука е много нисък – общо 0,4% от наетите са
отсъствали, независимо колко дълго.
Каре 14.1. Защита на правата при трудова злополука: може ли документирането на
трудовия травматизъм да опорочи процеса?!
В средно голяма фирма в областта на търговията, по време на официален празник, работник пада от
подвижна стълба. Пострадалият получава тежко нараняване в областта на тила. Отговорните лица
по БЗР – прекият ръководител и определеното за орган по БЗР лице не знаят какви действия за
документиране на трудовата злополука да предприемат. След консултации с обслужващата ги
Служба по трудова медицина, процедурата е изпълнена. Липсата на информираност за необходимите
действия обаче продължава: медицинското заведение, където е настанен пострадалият отказва да
издаде служебна бележка, с която да удостовери този факт. Необходима е отново намесата на
представител на Службата по трудова медицина, за да се отстрани проблемът.
По подобен начин търговски представител в средно голяма дистрибуторска фирма с чуждестранно
ръководство претърпява пътнотранспортно произшествие със служебен автомобил. При
подготовката на документите за НОИ става ясно, че съществуват пропуски в предварителната
документация, които затрудняват документирането на трудовата злополука: не е фиксирано
работно време за работа със служебния автомобил, не е определено място за нощуване на служебния
автомобил, не е въведен ред за информиране на регионалния отговорник и за съответна регистрация
при промяна в дневния маршрут, както и при възникване на извънредни задачи. Допълнително при
постъпване на работа на лицето не е изискан предварителен медицински преглед. Всичко това е
причина за продължаващи спорове относно характера на злополуката, тъй като не може да бъде
документално обосновано дали е станала по време и във връзка с възложена производствена задача,
както и какво е било здравното състояние на лицето при постъпване на работа. Подобни
организационни пропуски има и в ред други фирми, където работата изисква шофиране на служебен
автомобил (разносна търговия, търговски представители).
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Най-висок дял на отсъствали поради трудови злополуки се наблюдава в секторите
финансови и застрахователни дейности (К) и административни и спомагателни
дейности (N) – 0,5%. На второ място се нареждат секторите търговия, ремонт на
автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство и ресторантьорство (I)– 0,4%, което е
точно толкова колкото в цялата извадка. На трето място са секторите преработваща
промишленост (C), строителство (F), транспорт (H), създаване и разпространение на
информация и творчески продукти (J), професионални дейности и научни изследвания
(M), държавно управление (O) и образование (Р) – 0,3%, което е по-ниско от средното
за страната. В сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q) няма наети, които
да са отсъствали поради трудови злополуки.
Фигура 14.28. Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J,
M, O и Р)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), се
разделят на шест групи в зависимост от това дали тяхната работа включва работа с
голяма скорост. Най-често са отсъствали поради трудови злополуки тези наети, чиято
работа през цялото време включва работа с голяма скорост – 1,5%. На второ място са
две подсъвкупности – тези, чиято работа включва работа с голяма скорост около
половината от времето, и тези, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост
– и за двете групи процентът на отсъствалите поради трудови злополуки е 0,5%. В
останалите три групи няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.29. Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори G и I)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), се разделят на две групи в зависимост от това дали според тях
работа им предизвиква проблеми със зрението. Тези, според които работата им
предизвиква проблеми със зрението, по-често са отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.30. Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори К и N)

Наетите от сектори финансови и застрахователни дейности (К) и административни и
спомагателни (N), се разделят на две групи в зависимост от това дали според тях
работата им предизвиква раздразнителност и избухливост. Тези, които не смятат, че
работа им предизвиква раздразнителност и избухливост, не са отсъствали поради
трудови злополуки.
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Фигура 14.31. Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J,
M, O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост почти през цялото време)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост почти през цялото време, се разделят на две
групи в зависимост от това дали в тяхната фирма има здравен пункт. И в двете групи
няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки. Различията между
групите се дължат на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.32 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост около половината от времето)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост около половината от времето, се разделят на
две групи в зависимост от това дали са изложени на въздействието на високи
температури. Тези, които никога не са били изложени на въздействието на високи
температури, по-често са отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.33 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината от
времето)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината то времето, се
разделят на две групи в зависимост от това дали са изложени на въздействието на силен
шум. И в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки.
Различията между групите се дължат на дела на наетите, които изобщо не са
отсъствали по болест.
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Фигура 14.34 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, се разделят на три групи в
зависимост от това дали са изложени на въздействието на високи температури. Найчесто са отсъствали поради трудови злополуки тези наети, които са изложени на
въздействието на високи температури по-малко от половината от времето. На второ
място са наетите, които никога или почти никога не са били изложени на въздействието
на високи температури.
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Фигура 14.35 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори G и I,
според които работата им не предизвиква проблеми със зрението)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), според които работата им не предизвиква проблеми със
зрението, се разделят на две групи в зависимост от това дали работа им включва
монотонни задачи. Тези, чиято работа включва монотонни задачи, по-често са
отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.36 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост почти през цялото време и в чиято
фирма няма здравен пункт)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост почти през цялото време и в чиято фирма няма
здравен пункт, се разделят на две групи в зависимост от това дали според тях работата
им предизвиква тревога и безпокойство. И в двете групи няма наети, които да са
отсъствали поради трудови злополуки. Различията между групите се дължат на дела на
наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.37 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост около половината от времето и
които никога не са изложени на въздействието на високи температури)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост около половината от времето и които никога
не са били изложени на въздействието на високи температури, се разделят на две групи
отново в зависимост от сектора. Наетите от сектори строителство (F), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални дейности и
научни изследвания (M), държавно управление (O) по-често са отсъствали поради
трудови злополуки. Наетите от сектори преработваща промишленост (C), транспорт (H)
и образование (Р) не са отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.38 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината от времето
и които са изложени на въздействието на силен шум)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината от времето и които са
изложени на въздействието на силен шум, се разделят на две групи в зависимост от
това дали според тях работата оказва влияние върху здравето им. И в двете групи няма
наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки. Различията между групите се
дължат на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.39 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината от времето
и които никога не са били изложени на въздействието на силен шум)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа включва работа с голяма скорост по-малко от половината от времето и които
никога не са били изложени на въздействието на силен шум, се разделят на две групи в
зависимост от това дали според тях работата им предизвиква болки в гърба. И в двете
групи няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки. Различията между
групите се дължат на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.40 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост и които никога или
почти никога не са били изложени на въздействието на високи температури)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост и които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури, се разделят на три групи в
зависимост от това дали работата им включва повтарящи се движения с ръцете. Найчесто са отсъствали поради трудови злополуки тези наети, чиято работа включва
повтарящи се движения с ръцете около половината от времето.
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Фигура 14.41 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори G и I,
според които работата им не предизвиква проблеми със зрението и чиято работа не
включва монотонни задачи)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), според които работата им не предизвиква проблеми със
зрението и чиято работа не включва монотонни задачи, се разделят на две групи в
зависимост от това дали работодателят им предоставя допълнително здравно
осигуряване за негова сметка. И в двете групи няма наети, които да са отсъствали
поради трудови злополуки. Различията между групите се дължат на дела на наетите,
които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.42 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори G и I,
според които работата им не предизвиква проблеми със зрението и чиято работа
включва монотонни задачи)
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Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), според които работата им не предизвиква проблеми със
зрението и чиято работа включва монотонни задачи, се разделят на две групи в
зависимост от това дали през последните 12 месеца са им били организирани
профилактични прегледи. Тези, за които не са били организирани профилактични
прегледи, по-често са отсъствали поради трудови злополуки.
Фигура 14.43 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти
никога не са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа
включва повтарящи се движения с ръцете през цялото време)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа включва
повтарящи се движения с ръцете през цялото време, се разделят на две групи в
зависимост от това дали според тях работата им предизвиква проблеми със зрението. И
в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки.
Различията между групите се дължат на дела на наетите, които изобщо не са
отсъствали по болест.
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Фигура 14.44 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти
никога не са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа
включва повтарящи се движения с ръцете около половината от времето)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа включва
повтарящи се движения с ръцете около половината от времето, се разделят на две групи
в зависимост от това дали според тях работата им предизвиква стрес. Тези, според
които работа им предизвиква стрес, по-често са отсъствали поради трудови злополуки.
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Фигура 14.45 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти
никога не са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа
никога или почти никога не включва повтарящи се движения с ръцете)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури и чиято работа никога или
почти никога не включва повтарящи се движения с ръцете, се разделят на две групи в
зависимост от това дали темпото на работата им зависи от голям брой производствени
или представителни цели. И в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради
трудови злополуки. Различията между групите се дължат на дела на наетите, които
изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.46 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори G и I,
според които работата им не предизвиква проблеми със зрението, чиято работа включва
монотонни задачи и за които са били организирани профилактични прегледи през
последните 12 месеца)
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Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), според които работата им не предизвиква проблеми със
зрението и чиято работа включва монотонни задачи и за които са били организирани
профилактични прегледи през последните 12 месеца, се разделят на две групи в
зависимост от това дали в тяхната фирма им здравен пункт. И в двете групи няма наети,
които да са отсъствали поради трудови злополуки. Различията между групите се
дължат на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
Фигура 14.47 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти
никога не са били изложени на въздействието на високи температури, чиято работа
включва повтарящи се движения с ръцете около половината от времето и според които
работа им не предизвиква стрес)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури, чиято работа включва
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повтарящи се движения с ръцете около половината от времето и според които работа
им не предизвиква стрес, се разделят на две групи в зависимост от това дали работа им
включва носенето на предпазни дрехи или екипировка. И в двете групи няма наети,
които да са отсъствали поради трудови злополуки. Различията между групите се
дължат на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
Фигура 14.48 Класификационно дърво за зависимост №2 (наети от сектори C, F, H, J, M,
O и Р, чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти
никога не са били изложени на въздействието на високи температури, чиято работа
никога или почти никога не включва повтарящи се движения с ръцете и чието темпо на
работа не зависи от голям брой производствени или представителни цели)

Наетите от сектори преработваща промишленост (C), строителство (F), транспорт (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J), професионални
дейности и научни изследвания (M), държавно управление (O) и образование (Р), чиято
работа никога не включва работа с голяма скорост, които никога или почти никога не
са били изложени на въздействието на високи температури, чиято работа никога или
почти никога не включва повтарящи се движения с ръцете и чието темпо на работа не
зависи от голям брой производствени или представителни цели, се разделят на две
групи в зависимост от това дали според тях работа оказва влияние върху здравето им. И
в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради трудови злополуки.
Различията между групите се дължат на дела на наетите, които изобщо не са
отсъствали по болест.
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И за зависимост №2 можем да откроим най-уязвимите групи. В този случай това са
наетите, които най-често са отсъствали поради трудови злополуки. Най-уязвими са:
- наетите от сектори C, F, H, J, M, O и Р, чиято работа никога не включва работа с
голяма скорост, които никога или почти никога не са били изложени на
въздействието на високи температури, чиято работа включва повтарящи се
движения с ръцете около половината от времето и според които работа им
предизвиква стрес – 3,0% от тях са отсъствали поради трудови злополуки (фигура
14.44);
- наетите от сектори F, J, M и O, чиято работа включва работа с голяма скорост
около половината от времето и които никога не са били изложени на
въздействието на високи температури – 1,9% от тях са отсъствали поради трудови
злополуки (фигура 14.37);
- наетите от сектори G и I, според които работата им не предизвиква проблеми със
зрението, чиято работа включва монотонни задачи и за които не са били
организирани профилактични прегледи последните 12 месеца – 1,6% от тях са
отсъствали поради трудови злополуки (фигура 14.42);
- наетите от сектори C, F, H, J, M, O и Р, чиято работа през цялото време включва
работа с голяма скорост – 1,5% от тях са отсъствали поради трудови злополуки
(фигура 14.28);
- наетите от сектори К и N, които смятат, че работа им предизвиква
раздразнителност и избухливост – 1,4% от тях са отсъствали поради трудови
злополуки (фигура 14.30);
- наетите от сектори C, F, H, J, M, O и Р, чиято работа никога не включва работа с
голяма скорост и които са изложени на въздействието на високи температури помалко от половината от времето – 1,4% от тях са отсъствали поради трудови
злополуки (фигура 14.34);
- наетите от сектори G и I, според които работата им предизвиква проблеми със
зрението – 1,2% от тях са отсъствали поради трудови злополуки (фигура 14.29).
Отново трябва да обърнем внимание на изключително ниския процент на отсъствалите
поради трудови злополуки дори в най-уязвимите подсъвкупности.
Фигура 14.49. Класификационно дърво за зависимост №3
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Таблица 14.4. Влияние на факторите върху отсъствията поради здравословни
проблеми, причинени от работата

Нива
Първи
фактор
Втори
фактор

Сектор

Трети
фактор

Четвърти
фактор
Пети
фактор
Шести
фактор

Фактори

В каква степен сте информиран за рисковете за здравето и сигурността, свързани с
изпълняването на Вашата работа?
Стрес
Като цяло Вашата основна работа включва ли монотонни задачи?
Изложен ли сте във Вашата работа на въздействието на цигарен дим от други хора?
Включва ли Вашата основна работа повтарящи се движения с ръцете?
Смятате ли, че по време на работа Вашето здраве или безопасност са изложени на риск?
Болки в гърба
Включва ли Вашата основна работа носене на предпазни дрехи или екипировка?
Има ли здравен пункт/медицински център във Вашата фирма организация, където е
основната Ви работа?
Обикновено колко дни в годината излизате в платен отпуск?
Тревога безпокойство
Вашата работа включва ли повтарящи се операции за по-малко от 10 минути?
Вашата работа включва ли работа с голяма скорост?
Изложен ли сте във Вашата работа на въздействието на толкова силен шум, че Ви се
налага да говорите на висок глас на хората?
Включва ли Вашата основна работа стоене прав или вървене?
Работодателят на Вашата основна работа предоставя ли Ви допълнително здравно
осигуряване за негова сметка?
Обща умора

Фигура 14.50 Класификационно дърво за зависимост №3 (първо ниво)

355

Първо, 2,9% от наетите са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от
работата, независимо колко дълго е било отсъствието.
Второ, първият по важност фактор за отсъствията поради здравословни проблеми,
причинени от работата, е секторът. Най-висок дял на отсъствали поради здравословни
проблеми, причинени от работа, се наблюдава в секторите преработваща
промишленост (С), финансови и застрахователни дейности (К), административни и
спомагателни дейности (N), държавно управление (О) и образование (Р) – 4,2%. На
второ място се нареждат секторите строителство (F), транспорт, складиране и пощи
(H), създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J) и
професионални дейности и научни изследвания (M)– 2,9%, което е точно толкова
колкото в цялата извадка. На трето място са секторите търговия, ремонт на автомобили
и мотоциклети (G) и хотелиерство и ресторантьорство (I) – 1,1%, което е по-ниско от
средното за страната. В сектор хуманно здравеопазване и социална работа (Q) няма
наети, които да са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата.
Фигура 14.51 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О,
Р)

Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), се разделят на три групи в зависимост от степента, в която са
информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани с работата. Най-често са
отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата, тези наети, които
не са информирани – 17,2%. На второ място са наетите, които са много добре
информирани за рисковете – 3,6%. На трето място са наетите, които са добре
информирани за рисковете – 2,6%.
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Фигура 14.52 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори F, H, J и M)

Наетите от сектори строителство (F), транспорт, складиране и пощи (H), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти (J) и професионални дейности и
научни изследвания (M), се разделят на две групи в зависимост от това дали според тях
работа им предизвиква стрес. Тези, според които работата им предизвиква стрес, почесто са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата.
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Фигура 14.53 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), се разделят на две групи в зависимост от това дали работата им
включва монотонни задачи. Тези, чиято работа включва монотонни задачи, по-често са
отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата.
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Фигура 14.54 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата)

Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето и
сигурността, свързани с работата, се разделят на две групи в зависимост от това дали са
изложени на въздействието на цигарен дим от други хора. Тези, които никога не са
били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора, по-често са отсъствали
поради здравословни проблеми, причинени от работата.

359

Фигура 14.55 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани с
работата)

Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са добре информирани за рисковете за здравето и сигурността,
свързани с работата, се разделят на три групи в зависимост от това дали работата им
включва повтарящи се движения с ръцете. Най-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата, тези наети, чиято работа включва
повтарящи се движения с ръцете през цялото време. На второ място са наетите, чиято
работа понякога включва повтарящи се движения с ръцете. На трето място са наетите,
чиято работа никога не включва повтарящи се движения с ръцете.

360

Фигура 14.56 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори F, H, J и M,
според които работа им предизвиква стрес)

Наетите от сектори строителство (F), транспорт, складиране и пощи (H), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти (J) и професионални дейности и
научни изследвания (M), според които работата им предизвиква стрес, се разделят на
две групи в зависимост от това дали смятат, че по време на работа здравето или
безопасността им са изложени на риск. Тези, според които по време на работа здравето
или безопасността им са изложени на риск, по-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата.
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Фигура 14.57 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори F, H, J и M,
според които работа им не предизвиква стрес)

Наетите от сектори строителство (F), транспорт, складиране и пощи (H), създаване и
разпространение на информация и творчески продукти (J) и професионални дейности и
научни изследвания (M), според които работата им не предизвиква стрес, се разделят на
две групи в зависимост от това дали смятат, че работата им предизвиква болки в гърба.
Тези, според които работата им предизвиква болки в гърба, по-често са отсъствали
поради здравословни проблеми, причинени от работата.
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Фигура 14.58 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I, чиято
работата не включва монотонни задачи)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), чиято работата не включва монотонни задачи, се разделят на
две групи в зависимост от това дали работата им включва носене на предпазни дрехи
или екипировка. И в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата. Различията между групите се дължат
на дела на наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
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Фигура 14.59 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I, чиято
работата включва монотонни задачи)

Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), чиято работата включва монотонни задачи, се разделят на две
групи в зависимост от това дали в тяхната фирма има здравен пункт. Тези, в чиято
фирма има здравен пункт, по-често са отсъствали поради здравословни проблеми,
причинени от работата.
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Фигура 14.60 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата, и никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други
хора)

Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето и
сигурността, свързани с работата, и никога не са били изложени на въздействието на
цигарен дим от други хора, се разделят на две групи в зависимост от това колко дни
годишно излизат в платен отпуск. Тези, които обикновено излизат в платен отпуск
повече от 20 дни годишно, по-често са отсъствали поради здравословни проблеми,
причинени от работата.
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Фигура 14.61 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани с
работата, и чиято работа понякога включва повтарящи се движения)

Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са добре информирани за рисковете за здравето и сигурността,
свързани с работата, и чиято работа понякога включва повтарящи се движения, се
разделят на две групи в зависимост от това дали според тях работата им предизвиква
тревога и безпокойство. Тези, според които работата им не предизвиква тревога и
безпокойство, по-често са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от
работата.
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Фигура 14.62 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I, чиято
работата не включва монотонни задачи и чиято работа никога не включва носене на
предпазни дрехи или екипировка)
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Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), чиято работата не включва монотонни задачи и чиято работа
никога не включва носене на предпазни дрехи или екипировка, се разделят на две групи
в зависимост от това дали работата им включва повтарящи се операции за по-малко от
10 минути. И в двете групи няма наети, които да са отсъствали поради здравословни
проблеми, причинени от работата. Различията между групите се дължат на дела на
наетите, които изобщо не са отсъствали по болест.
Фигура 14.63 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I, чиято
работата включва монотонни задачи и в чиято фирма няма здравен пункт)
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Наетите от сектори търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство
и ресторантьорство (I), чиято работата включва монотонни задачи и в чиято фирма
няма здравен пункт, се разделят на две групи в зависимост от това дали тяхната работа
включва повтарящи се операции за по-малко от 10 минути. Тези, чиято работа включва
повтарящи се операции за по-малко от 10 минути, по-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата.
Фигура 14.64 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата, никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора
и които обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20 дни годишно)
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Наетите от преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни дейности
(К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О) и
образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето, свързани
с работата, никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора
и които обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20 дни годишно, се разделят
на три групи в зависимост от това дали работата им включва работа с голяма скорост.
Тези, чиято работа никога не включва голяма скорост, по-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата в сравнение с останалите две групи.
Фигура 14.65 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата, никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора
и които обикновено излизат в платен отпуск повече от 20 дни годишно)
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Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето и
сигурността, свързани с работата, никога не са били изложени на въздействието на
цигарен дим от други хора и които обикновено излизат в платен отпуск повече от 20
дни годишно, се разделят на две групи в зависимост от това дали са изложени на
въздействието на силен шум. Тези, които са изложени на въздействието на силен шум,
по-често са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата.
Фигура 14.66 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори G и I, чиято
работата включва монотонни задачи, в чиято фирма няма здравен пункт и чиято работа
включва повтарящи се операции за по-малко от 10 минути)
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Наетите от търговия, ремонт на автомобили и мотоциклети (G) и хотелиерство и
ресторантьорство (I), чиято работата включва монотонни задачи, в чиято фирма няма
здравен пункт и чиято работа включва повтарящи се операции в рамките на 10 минути,
се разделят на две групи в зависимост от това дали тяхната работа включва стоене прав
или вървене. Тези, чиято работа включва стоене прав или вървене през цялото време,
по-често са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата.
Фигура 14.67 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата, никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора,
които обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20 дни годишно и чиято работа
включва работа с голяма скорост)
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Наетите от преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни дейности
(К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О) и
образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето и
сигурността, свързани с работата, никога не са били изложени на въздействието на
цигарен дим от други хора, които обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20
дни годишно и чиято работа включва работа с голяма скорост, се разделят на две групи
в зависимост от това дали работодателят им предоставя допълнително здравно
осигуряване за негова сметка. Тези, на които работодателят им не предоставя
допълнително здравно осигуряване за негова сметка, по-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата.
Фигура 14.68 Класификационно дърво за зависимост №3 (наети от сектори С, К, N, О и
Р, които са много добре информирани за рисковете за здравето и сигурността, свързани
с работата, никога не са били изложени на въздействието на цигарен дим от други хора
и обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20 дни годишно и чиято работа
никога не включва работа с голяма скорост)
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Наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и застрахователни
дейности (К), административни и спомагателни дейности (N), държавно управление (О)
и образование (Р), които са много добре информирани за рисковете за здравето и
сигурността, свързани с работата, никога не са били изложени на въздействието на
цигарен дим от други хора, които обикновено излизат в платен отпуск по-малко от 20
дни годишно и чиято работа никога не включва работа с голяма скорост, се разделят на
две групи в зависимост от това дали според тях работата им причинява обща умора.
Тези, според които работата им причинява обща умора, по-често са отсъствали поради
здравословни проблеми, причинени от работата.
И за зависимост №3 можем да откроим най-уязвимите групи. В този случай това са
наетите, които най-често са отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от
работата. Най-уязвимите групи са:
- наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и
застрахователни дейности (К), административни и спомагателни дейности (N),
държавно управление (О) и образование (Р), които са много добре информирани
за рисковете за здравето и сигурността, свързани с работата, никога не са били
изложени на въздействието на цигарен дим от други хора, които обикновено
излизат в платен отпуск повече от 20 дни годишно и които са изложени на
въздействието на силен шум – 24,5% от тях са отсъствали поради здравословни
проблеми, причинени от работата (фигура 14.65);
- наетите от сектори преработваща промишленост (С), финансови и
застрахователни дейности (К), административни и спомагателни дейности (N),
държавно управление (О) и образование (Р), които не са информирани за
рисковете за здравето и сигурността, свързани с работата – 17,2% от тях са
отсъствали поради здравословни проблеми, причинени от работата (фигура
14.51);
- наетите от сектори строителство (F), транспорт, складиране и пощи (H),
създаване и разпространение на информация и творчески продукти (J) и
професионални дейности и научни изследвания (M), според които работата им
предизвиква стрес и според които по време на работа здравето или безопасността
им са изложени на риск – 15,3% от тях са отсъствали поради здравословни
проблеми, причинени от работата (фигура 14.56).
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XV. Заключителни изводи
Детайлното и задълбочено познаване на условията на труд на ниво икономически
сектори е една от най-важните първоначални стъпки от процеса за подобряване на
условията на труд в предприятията и здравния статус на работната сила. На базата на
информацията и анализа на условията на труд ще могат да бъдат развити национални
политики, системи и програми за насърчаване създаването на безопасна и здравословна
среда. Ще могат да се създадат фокусирани и ефективни интегрирани системи за
управление и контрол на рисковете за здраве и безопасност на работното място,
стандарти за качество на дейността за безопасни и здравословни условия на труд. Не на
последно място детайлните и актуални данни и анализи могат да бъдат използвани
както за повишаване на мотивацията за ефективно прилагане на нормите и
изискванията на законодателство, така и за стимулирането на лична и организационна
култура, която да издигне качествените условия на труд в ценностната система на
работещи и работодатели.
Националното изследване на условията на труд в България показва едни на пръв поглед
оптимистични резултати от гледна точка на субективното усещане на работодатели и
работещи по отношение на условията на труд. Около 87% процента от хората
отговарят, че са удовлетворени или много удовлетворени от условията на труд в
техните предприятия, което е над средното за Европа. Този резултат се подкрепя и от
факта, че над 40% от работещите отговарят, че през последните 12 месеца условията на
тяхното работно място се подобряват и едва 6% смятат, че е налице влошаване на
ситуацията. Тези данни могат да бъдат подкрепени от факта, че през последното
десетилетие на стабилен икономически растеж в много предприятия и сектори бяха
направени значителни инвестиции в модерно оборудване, сграден фонд и т.н., които
предизвикват усещането за по-добро работно място в сравнение с минали периоди. В
същото време интерпретацията на тези данни е полезно да бъде пречупена през няколко
обстоятелства. Първо най-важният фактор за удовлетвореността от условията на
работата все още е усещането за получаване на добро заплащане. Второ, изследването
се провежда в условията на икономическа криза, когато сигурността за платената
работа взема връх в ценностната система на работещите. Около половината от тях не
могат да кажат категорично, че няма да загубят своята работа в следващите 6 месеца, а
около една четвърт са склонни да смята, че ще я загубят. И трето на всички проведени
фокус групи с експерти (служители по безопасност и здраве при работа, служби по
трудова медицина, синдикати, лаборатории за измервания факторите на работната
среда и други) бяха изказани становища, че условията на труд в мнозинството от
предприятията в България биха могли да се подобрят значително по-много
направления.
В Стратегията на Общността за здравословни и безопасни условия на труд през
периода 2007-2012г. бе заявена категоричната позиция, че поради икономически и
хуманни причини, здравословните и безопасни условия на труд трябва да заемат
първостепенно място в политическата програма на Общността.
Според Съветът на ЕС Европейският социален модел се основава на безпроблемно
функционираща икономика, на високо ниво на социална закрила и образование, както и
на социален диалог, като по този начин включва подобряване на качеството на
заетостта, особено на здравословните и безопасни условия на труд. В тази връзка
политиката на здраве и безопасност при работа има много важен принос за
икономическия растеж и заетостта.
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Абсолютните стойности на злополуки на работното място и на случаи на
професионални заболявания в определени сектори и за някои категории работници все
още са твърде високи. Предстои много работа по изготвянето на методите за
идентифициране и оценяване на нови потенциални рискове.
Установяването и изследването на различните рискове на работното място имат за
приоритет прилагането на пакет от инструменти, гарантиращи висока степен на
спазване на законодателството, по-специално в малките и средни предприятия (МСП) и
в секторите с висок риск:
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 поведенческите шаблони 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;
• 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.
По-надолу са изброени някои от по-важните изводи, които бяха направени в процеса на
разработване на доклада като те са изложени по елементи на условията на труд, без да
се поставя акцент върху някой от тях, което е в унисон с философията на цялото
изследване.
Естество на работа
Много малка част от заетите работят в дома си или на „дистанционни” работни места.
За седем сектора (или 1/3 от всички изследвани) работата в дома или т.нар.
„дистанционна” работа е напълно непозната. Определен положителен ефект ще се
постигне със съсредоточаване на усилия за информиране на работодателите и заетите
за предимствата на модерната надомна работа и „дистанционните” работни места.
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Едно от основните предизвикателства на съвременната икономика е все по-широкото
навлизане на информационните технологии в ежедневната работа. Този „феномен вече
е реалност и в България. Тази ситуация ни дава правото да идентифицираме и ефектът
от многобройните обучения в сферата на компютърната грамотност, проведени както с
подкрепата на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, така и по
инициатива на работодателите или на самите заети. За около половината от наетите
работата с компютри, интернет и електронна поща вече е ежедневие. Същевременно
можем да направим изводът, че тези усилия трябва да бъдат продължени, тъй като за
почти половината от заетите работата с информационните технологии заема една малка
част от работното им време. Този дефицит пряко влияе на нивото на
конкурентоспособност на предприятията.
Специално внимание искаме да обърнем на факта, че почти 60% от жените използват
редовно в работното си ежедневие информационните технологии, докато мъжете
изостават чувствително по този показател (по-малко от 39%). Възможно е, ако тази
тенденция се запази, тези умения в дългосрочен план да доведат до постепенно
преодоляване от страна на жените на съществуващите, в сравнение с мъжете, различия
относно заемането на по-високоплатени и по-престижни длъжности и дейности.
Ефектът от използването на технологии, както и нивото на образованието, могат да
бъда проследени и при степента на осъзнаването от страна на заетите лица както на
влиянието, което работата им оказва върху здравето, така и на риска за здравето и
безопасността при работа.
Анализът на достъпа до обучение на наетите лица в рамките на трудовото им
правоотношение дава основание за извода, че все още преобладава обучението между
колеги по време на работа и самообучението. Значителна част от работодателите се
стремят да ползват все по-висококвалифициран труд, но очакват това да бъде резултат
преди всичко на усилията и стремежите на самите работници, а не резултат на
целенасочена политика на работодателите.
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. Тази ситуация налага извода, че
колкото е по-ниско образованието на наетите работници и служители, толкова по-голям
е риска от увреждане на здравето им по време на работа. За това и не било лоша идея да
се приложат допълнителни усилия и организационни мерки за редовното обучение по
правилата за безопасност при упражняване на различните дейности и работи, за
стриктно провеждане на различните инструктажи, както и за осъществяването на пряк
и непосредствен контрол за спазване на изискванията за безопасен труд като се
предприемат и мерки за избягване на формалността на тези процеси.
Работна среда и организация на работа
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.
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Според Съветът на ЕС Работното място трябва да бъде проектирано по такъв начин, че
да гарантира работоспособността на работниците по време на техния трудов живот.
Същевременно, работното място следва да бъде приспособено към индивидуалните
нужди на по-възрастните работници и работниците с увреждания.
Изследването на организацията на работата сочи, че българските предприемачи
прилагат поначало два основни модела. Първият е „традиционен индустриален модел”,
който се отличава с централизирана организация на работата, строга йерархия и
ограничена автономия на наетите. Вторият модел разчита на нови форми на
организацията на работата, които са акцентирани върху гъвкава структура на
управлението, по-голяма степен на автономия на всички нива и екипност на работата.
Въпреки наличието на положителна тенденция за увеличаване на автономията на
заетите, възможността за самостоятелност е сравнително ограничена на национално
ниво. Почти половината от работещите никога, почти никога или рядко имат
възможност да определят самостоятелно реда на изпълнение на задачите, методите,
темпото и размера на работа . Важна характеристика на този фактор е увеличаването на
степента на самостоятелност при работа при увеличаване на нивото на образование.
Анализът на данните сочи, че функционалната гъвкавост и работата в екип са широко
разпространени. Именно това е основният индикатор за успешното въвеждане на
новите модели на организация на работата. Особено впечатляващ показател за широко
разпространеното умение на българските работници и служители да работят в екип е
фактът, че над 90% от изследваните работещи потвърждават, че при необходимост
могат да получат помощ от колеги или от ръководител.
Работно време
Работното време е ключов елемент в оценката на условията на труд и има особено
важно значение както за създаване на подходящи условия за възпроизводството на
работната сила, така и за икономическото развитие на фирмите/организациите.
Основната характеристика на този индикатор е продължаващото консервативно
отношение на работодателите към различните режими на работно време, допустими от
националното ни законодателство. Над 4/5 от работещите полагат труд при условията
на 8-часов работен ден и 5-дневна работна седмица. В сравнение с практиката в
страните с развити индустриални отношения, у нас все още е много нисък делът (под
5%) на работещите при различни форми на непълно работно време. Положителен ефект
върху организацията на труда ще окаже повишаване на информираността и
насърчаването на работодателите да използват непълното работно време.
Има очевидна връзка 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.
Изследването сочи ясна зависимост между от една страна продължителността на
работна седмица и от друга страна - влиянието върху здравето и удовлетвореността на
наетите. Повече от половината от хората, които имат работна седмица с
продължителност над 40 часа, 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.
Тревожно от гладна точка на условията на труд и на законодателството явление е
значително по мащаб полагане на труд в почивните дни. Около 44% от респондентите
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работят в една или няколко съботи в рамките на работния месец, а на около 30% от
заетите се възлага редовно, или понякога работа през неделните дни.
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 и намират работното си време неудобно за семейните и другите си ангажименти.
Констатираното значително разпространение на работата в почивните дни е
предизвикателство към правомощията на контролните органи и сериозен аргумент за
концентрация на усилията в следващия планов период, върху контрола на прилаганите
от работодателите режими на работно време. Особено внимание в това направление, с
оглед на увеличения риск, заслужава засилването на цялостния контрол в
предприятията, където се прилага сменен режим на работа.
Работа и здраве
Като цяло наетите, според своята самооценка, имат проблеми със здравето си. Около
1/3 от респондентите 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 за
здравния статус на наетите не зависи от пола – мъжете и жените еднакво декларират, че
са засегнати от здравни проблеми. Данните от изследването очертават една
относително неблагоприятна картина на сравнително чести отсъствия от работа. През
последните 12 месеца почти 30% от наетите са отсъствали от работа по здравословни
причини. 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.
Положителен факт на фона на значителния брой отсъствията по здравословни причини
е незначителният дял на отсъствията заради трудови злополуки и заради здравословни
проблеми, причинени от работата. Тук разбира се не трябва да се отхвърля и
предположението за някой несъвършенства на системите за отчитане и признаване на
здравословни проблеми, причинени от трудови злополуки и най-вече от гледна точка
на професионалните заболявания. Например, независимо от това, че рядко са повод за
отсъствията по здравословни причини, сериозно внимание заслужава обстоятелството,
че малко повече от 10 % от наетите декларират, че през последните 12 месеца в
организацията, където работят, са ставали трудови злополуки, което надхвърля
значително отсъствията поради трудови злополуки.
Като особено положителен факт може да се оцени обстоятелството, че в огромната част
от фирмите/организациите има изградена система за управление на безопасността на
труда и здравето при работа - почти 90% от интервюираните споделят за
съществуването на подобна система. Тук съществения въпрос е какъв е водещия мотив
на тези работодатели - формално изпълнение на изискването на закона или активно
подобряване на условията на труд на базата на усъвършенстване на изградената
система.
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Заплащане на труда
Големината на доходите не може, поне за целите на изследването, да се тълкува като
елемент на условията на труд. Усещането обаче на наетите за собствените им доходи
има непосредствено отношение към оценката на риска, свързан с условията на труд.
Ниската оценка за собствените доходи е в обратна връзка с мотивацията за труд и с
привързаността към работното място. Самооценката за равнището на доходите има
важно значение за оценката на риска в секторите. При самоопределянето на
изследваните по скалата беден – богат около две трети от наетите се определят като
средно богати (бал 3 по 5-степенна скала). Разпределението обаче е изнесено към пониските балове, така че 22,3% от интервюираните си дават бал 2, докато само 4,7% бал 4. Повече от 5 % общо за страната се определят като абсолютно бедни като избират
бал 1, за да определят равнището на доходите си. Това води до извода, че все още
значителна част от наетите се самооценяване като „работещи бедни”.
Информираност и консултиране
Информираността за безопасността и сигурността на условията на труд в организацията
е част от информираността за управлението на организацията, но има специфично
значение, поради същественото въздействие на здравословните и безопасни условия на
труд върху трудовия и икономическите процеси като цяло. Данните от изследването
показват, че информираността за безопасността на труда е много висока. 97,1% от
наетите декларират, че знаят какво да направят в случай на трудова злополука, а 95,7%
- че са преминали през обучение по безопасност на труда. В тази връзка изненадват
контрастиращите данни за ниския дял - по-малко от 1/3 от наетите (28,2% от
интервюираните), които са преминали през обучения, организирани и/или платени от
работодателя. Явното противоречие може да бъде обяснено с приравняването от страна
на наетите на ежедневните и регулярните инструктажи с обучения.
Работа и живот извън работа
Ангажирането на служителите със служебни въпроси извън работно време е един от
основните фактори, които нарушават баланса работа – личен живот. За близо
половината от изследваните заети не е изключение ръководителя да ги търси по
служебни въпроси извън работно време. А за всеки шести работник това е почти
редовна практика. С повишаване на степента на образование рязко се влошават
показателите по този индикатор. Наетите с висше, полувисше и по-високо образование
много по-често са търсени извън работно време по служебни въпроси, в сравнение с
останалите образователни групи. Значими различия между възрастовите групи в
честотата на ангажираност със служебни въпроси извън работно време, наблюдаваме за
възрастовите групи на младежите до 26 години и на най-възрастните над 56 години –
младежите значително по-рядко са търсени от ръководители извън работно време,
докато най-възрастните – значително по-често.
Най-рисковите икономически сектори по отношение на условията на труд
Важна част от това изследване беше и опита да се посочат най-рисковите сектори в
икономиката като цяло. Тази задача беше огромно предизвикателство, предвид факта,
че досегашната практика, включително и европейска такава предлага оценка и
класиране на сектори по риск по отделни елементи и индикатори на условията на труд.
Обединяването в единен показател за риск на всички елементи представляваше
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методически сложна задача, за която екипа на изследването трябваше да предложи
адекватно решение. Поради тази причина бяха изпробвани два основни модела за
оценка и класиране, между които се установи висока степен на корелация. Двата
модела бяха тествани и чрез тяхното сравняване с експертно класиране, базирано на
общоприети оценки, схващания и нагласи сред експертите в областта на БЗР и отново
беше засечено силно припокриване между отделните класирания. Използвайки
резултатите и от двата модела бяха определени 12-14 сектора, които могат да бъдат
характеризирани като по-рискови: Селско, горско и рибно стопанство (A), Добивна
промишленост (B), Преработваща промишленост (C), Производство и разпределение на
електрическа и топлоенергия (D), Доставяне на води; канализационни услуги,
управление на отпадъците (E), Строителство (F), Търговия; ремонт на автомобили и
мотоциклети (G), Транспорт; складиране и пощенски услуги (H), Създаване и
разпространение на информация… (J), Хотелиерство и ресторантьорство (I), Държавно
управление (O), Образование (P), Хуманно здравеопазване и социална работа (Q),
Култура, спорт, развлечения (R).
Трябва да се обърне внимание на сектор преработваща промишленост (С), в който се
включват много на брой и разнообразни по своята специфика, включително и условия
на труд икономически дейности. За по-голяма ефективност на последващите
изследвания, оценки, политики и мерки, този сектор трябва да бъде разглеждан по
икономически раздели.
На края са предложени и някой идеи за разработване и провеждане на политики в
областта на условията на труд, които изникнаха в процеса на провеждане на
националното изследване на условията на труд и които са систематизирани от екипа на
обединение „Национално изследване на условията на труд”
Експертни предложения за разработване и провеждане на политики в областта на
условията на труд
На базата на резултатите от проведеното изследване на условията на труд в България,
както и отчитайки визията и препоръките на Европейските институции бяха изведени
следните експертни предложения за ускорено и трайно подобряване на условията на
труд, в т.ч. за постигане на продължително, устойчиво и последователно намаляване на
злополуките на работното място и на професионалните заболявания.
Пред отговорните и ангажирани участници в процеса, както и пред всички
заинтересовани страни е целесъобразно и ефективно да се поставят следните цели:
а) обръщане на значително по-голямо внимание на прилагането на законодателството
на Общността, наред с националната правна рамка;
б) подпомагане спазването на националното законодателство и законодателството на
Общността, по-специално в секторите и предприятията, смятани за рискови, и за
категориите работници, които са най-уязвими;
в) приспособяване на правната рамка към динамичните промени на работната среда и
работното място и значителното и опростяване;
г) стимулиране на действия, насочени към изграждане на обща култура, която цени
здравето и предотвратяването на риска; култура, която като насърчава промяна в
поведението на работниците, и същевременно насърчава работодателите да усвояват
подходи, насочени към опазване на здравето;
д) разработване на инструментариум за идентифициране и оценяване на нови
потенциални рискове;
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За постигането на тези цели трябва да продължи активно изпълнението на възприетата
от Главна инспекция по труда политика на цялостен подход, като се вземат предвид
следните области на действие:
• Определянето като водещ приоритет на прилагането на пакет от инструменти,
гарантиращи висока степен на спазване на законодателството, по-специално в
малките и средни предприятия (МСП) и в секторите с висок риск, в т.ч.:
o разпространяване на добри практики на местно равнище,
o обучение и образование,
o разработване на опростени инструменти и насоки,
o по-добър достъп до висококачествени превантивни услуги,
o достатъчни финансови и човешки ресурси за структурите на ИА „ГИТ”,
o използване на икономически стимули на национално ниво и на местно
ниво;
o специално внимание на демографските промени,
o целенасочено развитие на превантивната ефективност на медицинското
наблюдение, с цел възстановяването и реинтегрирането на работниците.
• Трябва да бъде засилена съгласуваността между съответните политики, като
здравеопазване и заетост, и политиките за здравословни и безопасни условия на
труд.
• Необходими са повече изследвания на нови и съществуващи опасности на
работното място в области като:
o психосоциални въпроси и смущения в двигателно-опорния апарат,
o опасни вещества, репродуктивни рискове и рискове, причинени от нови
технологии, например нанотехнологии,
o рискове, произтичащи от нови форми на организация на труда,
o управление на здравословни и безопасни условия на работното място,
o целесъобразно отчитане на аспектите на пола.
• Работното място трябва да бъде проектирано по такъв начин, че да гарантира
работоспособността на работниците по време на техния трудов живот.
Същевременно, работното място следва да бъде приспособено към
индивидуалните нужди на по-възрастните работници и работниците с
увреждания.
• Необходимо е промените в поведенческите шаблони, както на работодателите,
така и наработещите, по отношение на здравословните и безопасни условия на
труд да бъдат насърчавани на всички образователни равнища и във всички
области.
• Необходимо е да бъдат доразвити нови инструменти за измерване на
постигнатия напредък и положените усилия на всички заинтересовани лица,
както на национално, така и на секторно равнище, по-специално чрез използване
на стойностни показатели.
Екипът на обединение „Национално изследване на условията на труд” напълно споделя
становището, 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 допринася за устойчивостта на системите за социална
закрила чрез намаляване на социалните и икономически разходи, свързани с трудовите
злополуки, инциденти и заболявания.

382

В тази връзка считаме, че значителните усилия, които се полагат от ръководството и
експертите на ИА „ГИТ” ще постигнат още по-голям ефект, ако:
• колективните предпазни мерки и борбата срещу опасностите при източника им
се отределят ясно като основополагащи принципи на превенцията;
• се признае важността на "Добрата работа" и нейните основополагащи принципи,
тоест правата и участието на работниците, равните възможности, безопасността
и здравеопазването, както и съобразена със семейството организация на труда;
• се вземат предвид новите предизвикателства като демографските промени и
застаряването на работната сила, новите тенденции в заетостта, както и новият и
увеличаващ се мигрантски поток към и в рамките на Европа;
• се засилят усилията за допълнително усъвършенстване и опростяване на
административната и регулаторна рамка за здравословни и безопасни условия
на труд, без да се намали вече установеното ниво на закрила и като се отделя
необходимото внимание на нуждите на микрокомпаниите във връзка с
прилагането на това законодателство;
• се повиши осведомеността сред засегнатите страни за необходимостта от
възстановяване и реинтеграция на работници, изключени от работното място за
продължителен период поради трудова злополука, професионално заболяване
или увреждане;
• се положат допълнителни усилия, включително икономически стимули, за
ускоряване на промените в нагласите с оглед по-голямо участие и интегрирано
управление на здравословните и безопасни условия в предприятията;
• ИА „ГИТ” с подкрепата на Европейската агенция за безопасност и здраве при
работа разшири усилията си за подпомагане обмена на информация и добри
практики между работодателите.
• ИА „ГИТ” използва по-активно възможностите, предложени от програмата на
Общността за заетост и социална солидарност ("Прогрес"), Европейския
социален фонд и други фондове на Общността за насърчаване изпълнението на
Националната стратегия ;
• се насърчават национални изследователски центрове да обменят информация и
да си сътрудничат на национално и европейско равнище, като се съсредоточат
върху решаването на проблеми и навременното предоставяне на резултатите на
предприятията, особено на МСП;
• се насочат управленски усилия за повишаване осведомеността на работниците
чрез подобряване на информирането, обучението и участието им, чрез
предоставяне на опростени ръководства, особено за малките предприятия, както
и чрез анализиране и разпространение на примери на добри практики, поспециално чрез създаване на мрежи между засегнатите страни на местно ниво;
• се насърчава систематичен подход към доброто състояние на работното място
посредством инициативи за качеството на труда чрез интегриране по-специално
на здравеопазването и безопасността, ученето през целия живот и равенство на
половете в бизнес управлението и всички образователни равнища;
• се обърне особено внимание на новите тенденции в заетостта, като
увеличаването на самостоятелна заетост, наемане на външни изпълнители,
сключване на договори за подизпълнение, мигриращи работници и
командировани работници;
• се подобри координацията с другите национални политики, по-специално
относно производството на и търговията с работно оборудване и химикали,
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както
и
относно
общественото
антидискриминационните политики;

здравеопазване,

образованието

и

Събраните данни, направените анализи, изведените изводи и препоръки и
идентифицирането на онези икономически сектори, разположени в първата половина
на таблицата по риск подчертават важността на това изследване в очертаването на
актуалното състояние на условията на труд на национално ниво и по икономически
сектори в България. То се явява най-мащабното и детайлно изследване на условията на
труд през последните години, което може да се използва за разработването и
реализирането на политики и мерки за подобряване на условията на труд в България.
Не по-малка е неговата роля и за превръщането му в отправна точка на бъдеща
изследователска работа в тази сфера както и оценка на нетното въздействие на
различните интервенции за по-добри условията на труд, които ще бъдат извършени в
краткосрочен и средносрочен период.

384

