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Съдържание
1. Раздел І Въведение – описание на сегашното състояние на
дружеството и организацията на работния процес;
2. Раздел ІІ Изложение и анализ – описание на силните и
слабите страни в структурата на организационната дейност на
трудовия процес, какви оценки на риска са разработени и
внедрени в дружеството;
3. Раздел ІІІ Обосновка за оптимизиране на работата и
нуждата от повишаване и проектиране на организацията на
трудовата дейност – обосновка и описание на методите и мерките
за усъвършенстване на организацията на трудовата дейност в
дружеството. Какви методи и средства ще бъдат използвани за
отчитане на дейността и повишаване на трудовата дейност на
служителите в дружеството.
4. Раздел ІV Заключение.
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Раздел І „Въведение”
Основната дейност на фирма „Увекс” ЕООД гр. Сандански е
експлоатация и поддръжка на водоснабдителната и канализационната мрежа на територията на Община Сандански, реконструкция и ново строителство на външни и вътрешни водопроводи и канализации. Дружеството обслужва: територия - 998.5
км2. и 54 броя населени места.
Водата е един от най- важните фактори за живота в природата.
Тя е необходима не само като биологичен фактор, но и за поддържане на личната хигиена и хигиената на жилището.
Освен като положителен фактор – за поддържане нормалните
жизнени функции на здравия организъм – водата може да играе
роля и като патологичен такъв, съобразно своя състав, а може да
бъде и причинител на водни епидемии. Това налага
съществуващата стройна организация, комуникации и висока
отговорност на всички работещи в дружеството.
Като източници на водоснабдяване на обслужваната територия
се използват: повърхностни и подземни води, за които
дружестводо има издадени разрешителни за ползване на воден
обект от МОСВ.
Водата предназначена за централно водоснабдяване независимо
от произхода си се подлага на пречистване и обеззаразяване и
тогава се използува за пиене. Това се извършва в пречиствателната станция за питейна вода, 5 броя хлораторни станции и
два броя помпени станции.
Освен водоснабдителната мрежа фирмата поддържа и
канализационната мрежа за отвеждане на отпадни води.
Дружеството разполага със складова база – авторемонтна
работилница в областта Соколовец гр. Сандански, където се съхраняват инструменти, машини – пробивни, къртачи, каналочистачни; , автомобили и строително – транспортни средства –
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различни видове багери, необходими за ремонт и поддръжка на
водоснабдителната и канализационната мрежа.
Административният персонал е разположен в собствена сграда с
площ 120 кв. м.
Дружеството разполага със следните професии:
- водопроводчик – 17
- каналджия – 3
- отчетник измервателни уреди – 9
- касиер – 2
- домакин, склад – 1
- машинен оператор – 1
- чистач – 2
- техник механик ДСГ – 1
- автомонтьор – 1
- шофьор лекотоварен автомобил – 5
- машинист ПСМ – 6
- пазач – 5
- работник строителство – 3
- шлосер монтьор – 1
- ръководител пречиствателна станция – 1
- оператор воднопречиствателна станция – 4
- оператор на дезинфекционна рамка – 3
- метролог – 1
- технически секретар – 1
- офис мениджър – 1
- счетоводител – 1
- главен счетоводител – 1
- техн. ръководител водосн. и канализация – 2
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- главен инженер – 1
- управител – 1

Организацията на работата във фирмата е регламентирана на основата на Кодекса на труда, нормативните актове, свързани с дейността и с документи, утвърдени от управителя.
Основните нормативни документи, определящи вътрешната организация на работа, комуникацията между отделните нива на
управление, правата и задълженията на работниците и служителите са определени с:
- Правилник за вътрешния трудов ред
- Правила за организиране на работната заплата
- Длъжностни характеристики
- Функциите и задачите на отделните звена
ПРАВИЛНИК ЗА ВЪТРЕШНИЯ ТРУДОВ РЕД

Дружеството има утвърден правилник за вътрешния трудов ред
с разработен раздел за здравословни и безопасни условия на
труд.
ПРАВИЛА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕ НА РАБОТНАТА ЗАПЛАТА

Има разработени правила за организиране на работната заплата,
които в известен смисъл дават възможност за обвързване на работната заплата с качественото и навременно изпълнение на определените задачи.
ДЛЪЖНОСТНИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Дружеството има разработени и утвърдени от управителя длъжностни характеристики. Утвърдени са длъжностни характеристики за всички основни професии и нива на управление. Във всяка
длъжностна характеристика са включени основните изисквания,
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на които лицето трябва да отговаря за да заеме длъжността, основните задължения, отговорности и спецификата на работа.
В длъжностните характеристики има записи, които определят
задължения за „спазване на изискванията за безопасност” както
към ръководния така и към изпълнителския персонал.
ПОКАЗАТЕЛИ ЗА ЕФЕКТИВНОСТ НА ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Ефективността намира израз в изпълнение на ежедневната
работата най – бързо и с най-малки разходи.
При определяне на ефективността на управлението се
използват предимно получените крайни резултати.
Но дейността на организации извършващи услуги не
позволява ясно разграничаване на труда на служителите,
непосредствено заети с конкретната дейност, и този на
ръководителите. Освен това не е възможно да се отчита
поотделно приносът на ръководителите и на работниците при
извършването на ремонт на водопроводната или канализационна
мрежа и снабдяването с качествена питейна вода. Трудът, който
те влагат, е преобладаващо умствен. В организациите ангажирани с услуги на населението е сравнително трудно да се направи
разграничаване между дейността на служителите и на
ръководителите във връзка с получения краен продукт. В тази
връзка не е възможно поотделно да се определи ефективността на
труда на работниците и ефективността на управленския труд. В
резултат на това установяването на ефективността на дейността
на дружеството може да се приеме и за ефективност на
управлението.
Резултатността се отнася предимно до обема на извършените
услуги това е техническа резултатност. Оценявайки техническата
ефективност, „Увекс” ЕООД анализира съответствието между
изискванията, предявявани от потребителите, и равнището на
техните услуги върху благосъстоянието на населението.
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Докато икономическата ефективност се свързва с финансовите
резултати. Чрез оценяването на икономическата ефективност се
измерва вътрешното състояние и достатъчността на обема на
услугите, които те извършват за всеки вложен лев.
УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА. ЗДРАВНО СЪСТОЯНИЕ

Структурно дружеството има административни кадри ръководни, финансови и изпълнителски кадри, пряко ангажирани със снабдяването с питейна вода. Общ списъчен състав - 78
човека. От тях жени – 17. Всички лица, притежават съответната
квалификация за осъществяване на дейността съгласно изискванията на наредбите и правилниците по безопаснаст на труда.
Новопостъпилите работници и служители се назначават след
провеждане на първоначален медицински преглед.
Резултатите от здравословното състояние се нанасят в индивидуално електронно здравно досие
Годишният анализ на заболяемостта с временна неработоспособност за 2011 год. е представен в отделен документ.
Поради преобладаващият състав на мъжете във фирмата,
формирането на структурата и нивата на показателите на
заболяемостта основно се дължат на тях.
Текучеството като фактор влияещ върху заболяемостта може
да бъде елиминиран поради относително постоянния състав.
Преобладават работниците с дълъг стаж.
Следващият важен фактор, който оказва влияние е възрастта.
Общата заболяемост е в права корелационна зависимост от
възрастта, т.е. заболяемостта нараства с увеличаване на
възрастта. Честотата намалява, но е увеличена средната
продължителност на случаите с временна неработоспособност,
което се обяснява с преодоляването на хронични болести, за
чието лечение се изисква по-дълго време. От една страна постр.. 7
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дългия трудов стаж носи положителното въздействие на
производствения опит, а от друга – неблагоприятното отражение
на съществуващите вредни фактори на работната среда и
трудовия процес.
Анализирането
на
заболяемостта
с
временна
неработоспособност е съобразено с влиянието на условията на
труд и оценката на риска на работните места, които наред със
социално-значимите и хронични заболявания, могат да влияят
върху структурата и нозологичната характеристика на
заболяемостта.
От извършената оценка на риска на работните места в „Увекс”
ЕООД е видно, че водещите неблагоприятни фактори на
работната среда и трудовия процес са:
- неблагоприятните микроклиматични условия;
- пренапрежение на опорно двигателната система на горните
крайници и тялото поради физическо натоварване, над
физиологичен обем на работни движения /в т.ч. работни
движения над раменния
пояс/, принудителна работна поза;
работа в ограничено простравство
- токсико химични вещества (хлор)
- механични опасности, водещи до травматични увреждания /падащи предмети, подхлъзване, удар в препятствие поради трудния
наклонен терен на хлораторните станции.
Анализът на заболяемостта с временна неработособност за
2011 година е извършен по групи заболявания, според
Международната класификация на болестите-10-та ревизия.
Стойностите на интензивните показатели на заболяемостта с
временна неработоспособност за фирмата през изминалата
година са:
- честота на случаите
- 56
- честота на дните /тежест/
- 1350
- средна продължителност
- 23 дни
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Интензивните показатели на „Увекс” ЕООД гр. Сандански
сравнени с тези за страната са “ниски” за честота на случаите, и
„високи” за честота на дните (тежест) и за продължителност на
един случай, което говори за преобладаване на хроничните
случаи.
По структура на нозологични единици преобладават болестите
на дихателната система и заболяванията на костно мускулната
система и съединителната тъкан – 55% от всички случаи. Това
може да се свърже с някои водещи рискови фактори.
Относителният дял на боледувалите лица за годината в „Увекс”
ЕООД е „среден” (около 52% от работещите са боледували.)
През 2012 г. на всички работници и служители във фирмата е
проведен периодичен медицински преглед преглед, съгласно
изискванията на на Кодекса на труда и Наредба № 3 на
Министерство на здравеопазването от 28.I.1987 г. за реда и
начина на провеждане на периодичните медицински прегледи на
работещите по раздел ІІІ на Наредбата.
Резултатите от моментната болестност показват преобладаване
на хипертоничната болест.
Данните от анализа на заболяемостта с временна неработоспособност и тези от периодичните медицински прегледи
показват различен относителен дял на заболелите лица.
Установения при периодичните прегледи по-нисък относителен
дял на заболелите лица в сравнение със заболявания с временна
неработоспособност насочва към наличието на т.нар. „скрита
заболяемост”.
Фирмата е снабдена с аптечка заредена с лекарства и превързочни материали за оказване на първа помощ.
Службата по трудова медицина е осъществила обучение на
персонала за методите и формите за оказване на първа помощ.
ПЛАТЕН ГОДИШЕН ОТПУСК
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Платеният годишен отпуск и размера му са определени с Кодекса на труда и Наредбата за определяне на видовете работи,
за които се установява допълнителен платен годишен отпуск
Приложение № 2 към Постановление № 267 от 12 декември
2005 год. ДВ бр. 103 от 23 декември 2005 год.
Анализът на условията на труд показва, че съществуват
показатели за допълнителен платен годишен отпуск по
смисъла на Наредбата за определяне на видовете работи, за
които се установява допълнителен платен годишен отпуск от 5
дни за всички работници.
БЕЗПЛАТНА ХРАНА

На всички работещите се осигурява безплатна храна по 6 лв на
ден, по реда на чл. 294 от КТ. Стойността на тази храна
представлява социален разход за предприятието, защото не съществуват условия за отпускането и по смисъла на Наредба № 11 от
20.12.2005 год.
УСЛОВИЯ НА ТРУД

Характерът и спецификата на работата във фирмата
предопределят наличието основно на следните елементи на
условията на труд:
- неблагоприятни микроклиматични условия – работа на
открито
- пренапрежение на опорно двигателната система на горните
крайници и тялото поради физическо натоварване, над
физиологичен обем на работни движения /в т.ч. работни
движения над раменния
пояс/, принудителна работна поза;
работа в ограничено простравство
- токсико химични вещества (хлор)
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- механични опасности, водещи до травматични увреждания /падащи предмети, подхлъзване, удар в препятствие поради трудния
наклонен терен на хлораторните станции.
Във фирмата е създадена организация на работа за оценката на
условията на труд, установяване наличието и състоянието на
отделните елементи и определянето на съответствието им с
установените норми. Измервания са правени на основните за дейността работни места.
Видно от протоколите, измерванията са правени в присъствието
на отговорни длъжностни лица, което е основание да се приеме,
че измерванията са направени в реална обстановка и са
достоверни.
С измервания и анализи са обхванати следните елементи на
условия на труд:
І. Микроклимат:
Извършени са измервания на основните работни помещения и
работни места. С измервания са обхванати трите компонента на
този фактор: температура, скорост на движение и влажност на
въздуха.
Характерът на работата в „Увекс” ЕООД гр. Сандански и
прилаганите технологии не създават предпоставка за наличие на
инфрачервена радиация, поради което тази компонента на производствения микроклимат не е обхваната с оценка.
Постоянният характер на работните места и естеството на
работата в административната сграда дават възможност за този
фактор за бъде оценен като оптимален.
Изхождайки от естеството на работата във фирмата основните и
спомагателни трудови дейности се извършват на открито или в
неотопляеми помещения.
При работа на открито работниците са изложени на неблагоприятното влияние на метеорологичния фактор-високи или
ниски температури, дъжд, сняг, вятър. Това трябва да се има
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предвид, тъй като ремонтните работи се извършват през цялата
година.
Работата в ненормални метеорологични условия може да
наруши терморегулацията и да окаже влияние на редица взаимно
свързани физиологични процеси, а при особено интензивно или
продължително въздействие да способства за появата на патологични отклонения и дори заболявания.
Сериозна опасност за организма представлява - прегряването,
при това особено нежелателно е съчетанието на неблагоприятни
и препятствуващи топлозагубата метеорологични условия със
значително мускулно напрежение.
Неблагоприятните метеорологични условия могат да се отразят
на редица органи и системи като професионалните заболявания
се срещат сравнително рядко, но много по подчертано е
влиянието им върху пара професионалната патология.
Прегряващият микроклимат повлиява температурата на кожата,
температурата на тялото, сърдечно съдовата система, бъбреците,
храносмилателния тракт, централната нервна система, кръвта.
Високата температура може да влияе отрицателно върху някои
функции на висшата нервна дейност (внимание, точност,
координация на движенията, скорост на реакциите, способност за
приспособяване), което може да затрудни правилното поведение
на работниците и от тук възможността за трудови злополуки.
Измененията, които настъпват в организма под влияние на ниски температури на въздуха са: свиване на периферните съдове,
повърхностно дишане и увеличено количество на урината.
Въздействието на студа е местно и общо. В първия случай студът
може да предизвика в различна степен измръзвания, както и
едностранни неврити, парези, миалгии, ревматични заболявания
Под влияние на общото изстудяване се стига до простуда, която
се проявява при следните заболявания – ангини, бронхити,
пневмонии, бронхопневмонии.
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Това се отнася за следните работни места: водопроводчик, каналджия, отчетник измервателни уреди, работник строителство,
шофьорите на автомобили, строително-транспортни средства и
оператор на дезинфекционна рамка.
Следващата професионална група работи в неотопляеми помещения – ръководител пречиствателна станция, оператор водно
преч. станция, шлосер-монтьор, оператор на дезинфекционна
рамка.
В системата от профилактични мероприятия насочени към
обезпечаване на безопасни условия на труд и предотвратяване на
професионални заболявания, важна роля играят средствата за
индивидуална защита. Тяхното използване е в случаите когато
възникват затруднения в обезпечаването на безопасност на технологичния процес при контакт на работящите с фактори,
въздействащи върху здравето.
Фирмата има разработен и утвърден списък на работното,
специалното работно облекло и личните предпазни средства.
ІІ. Осветление:
С измерванията на този фактор са обхванати над 80% от всички
работни места в помещение.
Анализа на данните и констатираните промени в нивата на
осветеност на едни и същи работни места през различни периоди,
показва, че осветителните инсталации имат възможности и резерв
от мощност за осигуряване на установените норми.
Оценката на риска на фактор осветление е оптимален.
На основните работни места не се налага измерване поради работа на открито.
ІІІ. Ултравиолетови лъчи:
Работещите на открито са подложени на въздействието на ултравиолетово излъчване на слънчевия спектър.
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Биологичното действие на ултравиолетовите лъчи от слънчевата
светлина имат положително влияние върху организма, те са жизнено необходими, но интензивното им действие често предизвиква дерматити, еритем или хроничен конюнктивит.
Защитните мерки включват средства за индивидуална защита на
кожата и очите.
ІV. Токсико химични вещества:
Наличие на токсикохимични вещества в работната среда има при
процеса – обеззаразяване на водата с хлор.
Хлорът има дразнещ, задушаващ ефект при контакт с горните
дихателни пътища. Съществува реална опасност от ларингити,
трахеити и трахеобронхити при длъжността оператор дезинфекционна рамка.
Защитните мерки включват преди работа проветряване и средства за индивидуална защита – противогаз.
Следващата професионална група подложена на въздействие на
токсико химични вещества са каналджиите. В канализационния
колектор могат да се отделят: въглероден оксид, метан, сероводород, амоняк, които да предизвикат нещастни случаи по време
на работа.Предлагам да бъде осигурен уред – мехче тип „Дрегер”
за следене концентрацията на токсични вещества преди
започване на работа.
V. Прах:
Нивото на запрашеност зависи от сезона, метеорологичните условия, влажността.
Този фактор има ограничено проявление. По високи нива на общ
праха се констатира при работните места с използване на строително транспортни средства и пробивни машини – багер, къртач.
Прахът не е силикозоопасен. Нивата на запрашаване са високи и
могат да превишат хигиенните норми. Макар експозицията да не
е целодневна предлагам използване на лични предпазни средства.
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VІ. Шум
Извъшените измервания на шумовите нива не надвишават допустимите норми. Данните са използвани при оценката на риска
на фактор шум и той е оптимален.
Основните източници на шум при тази дейност са: автомобили,
багер, самосвал, товарен автомобил, къртач, пробивни машини,
което обхваща около 1/5 от персонала. С измервания са обхванати всички работни режими. Специално внимание заслужава шумовата харастеристика на тези специализирани машини, тъй като
при тях преобладават средните и високите честоти като особено
неблагоприятно въздействие имат високите честоти. Установените шумови нива надвишават граничните стойности.
VІІ. Вибрации
Този фактор е актуален на работните места източници на шумавтомобили, багер, самосвал, товарен автомобил, къртач, пробивни машини.
По своята характеристика при строително транспортните средства са налице и двата вида вибрации: „ръка-рамо” и "вибрация
на цялото тяло"
Не са извършени измервания на вибрациите, но характеристиката на посочените машини по цитирани от научни центрове
изследвания сочи високи нива и за двата вида вибрации.
Предлагаме използване на средства за индивидуална защита.
VІІІ. Измервания на импеданса Z на контура „фаза-защитен
проводник”.
На всички работни места са извършени измервания, които са в
норма.
ІХ. Електромагнитни полета при работа с компютър.
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Компютрите, с които е оборудвана фирмата са със защита и многобройните измервания на този вид проведени от лабораториите
на Института по опазване на общественото здраве установяват
стойности в границите на нормите. По тази причина във фирмата
не са проведени измервания. Зрителното напрежение, на което са
подложени работещите не може да се избегне и сме препоръчали
здравно наблюдение и определен режим на труд и почивка, когато експозицията е достатъчно висока – над 4 часа. Скрининга,
който се проведе на тези служители не посочва противопоказания
за извършваната работа.
Х. Физическо натоварване:
Изпълнението на трудовите задължения на персонала е свързано
с различно по степен физическо натоварване. При дейностите по
ремонт на мрежата работници има изразено физическо натоварване. Това са работните места на : водопроводчик, каналджия,
работник строителство, шофьор, машинист на строително транспортни средства.
Те участвуват в изпълнението на различни по сложност
ремонтни дейности на водопроводната и канализационна мрежа.
Извършват товаро-разтоварни, преносни и превозни работи до
обектите, зидарска, кофражна и разнообразна изкопна дейност,
ръчно разкопаване, прехвърляне и товарене на почви,
уплътняване на почвата с ръчни трамбовки, изземване на земни
маси от тесен изкоп. Често пъти трудът е немеханизиран. Налице
е принудителна работна поза. При каналджиите сгънат, работа в
ограничено пространство при възможност за отделяне на токсико
химични вещества от процесите на гниене – въглароден оксид,
метан, сяроводород, амоняк. Микроклиматът е често пъти неблагоприятен – прегрямащ или преохлаждащ. Движенията на ръцете
са най често от ІV и V клас с ангажираност на торса.
В следващата професионална група са: автомонтьор, техник механик и шлосер монтьор. Трудовата им дейност протича с леки
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физически усилия и умерено нервно сензорно напрежение.
Движенията на ръцете са преобладаащо от ІІ и ІІІ клас. Работната
поза често е принудителна – работа в канал.
Третата професионална група е тази на административния
персонал и отчетник измервателни уреди. Последните работят
повече от половината от работния ден на открито при
неблагоприятни микроклиматични условия. Всички от
посочената група на стационарното работно място работят на
компютър.
ХІ. Механични опасности, водещи до травматични увреждания
Високия и наклонен терен на хлораторните станции създава
условия особено през студения годишен период за падане от
височина вследствие спъване и подхлъзване на обслужващия
персонал – оператор на дезинфекционна рамка.
На работно място каналджия съществува опасност от задушаване
от липса или недостиг на кислород.
При по дъбока изкопна дейност на водопроводчика е възможно
свличане на земна маса и затрупване.
Предлагам освен средства за индивидуална защита посочените
работни места да бъдат снабдени със средства за анализ на
токсичните вещества, а така също и дейности по укрепване на
изкопа.
ХІІ. Стрес на работното място
Ежедневното прекомерно голямо натоварване на работното
място без възможност за възстановяване, води до неспособност
да се справим и резултатът от това е стрес.
Съществува и риск от насилие и стрес породени от домашната
среда, а това в последствие да засегне работното място, както и
насилието и стреса на работа могат да бъдат прехвърлени върху
семейството. Справянето с личния стрес е задължение на всеки
човек, но работодателят има задължение за намаляване на всеки
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стрес, който може да възникне при работниците и служителите в
резултат от тяхната работа.
Оценката на риска „стрес при работа” във фирмата е извършен
след анкетно проучване, в което са участвували служители и работници от различни отдели и спомагателни дейности.
Оценката на този фактор е допустим.
СРЕДСТВА ЗА КОЛЕКТИВНА ЗАЩИТА

В административната сграда има монтирани климатици за
осъществяване на колективна защита на работещите от прегряващ и преохлаждащ микроклимат.
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА

Фирмата има изработен и утвърден списък на работното
облекло и личните предпазни средства. Същите се раздават по
график срещу подпис.
САНИТАРНО БИТОВИ УСЛОВИЯ

Към санитарно битовата база се отнасят:
- помещенията за краткотраен отдих,
- гардеробни - за съхраняване на работно и лично облекло,
- бани
- тоалетни
- стаи за лична хигиена на жената. Във фирмата няма изискване
за стая за жената защото общия брой на жените и под 20 съгласно Наредба № 11 от 02.03.1987г. за стаите за лична хигиена
на жените ДВ бр. 57
Останалите помещения са добре обзаведени и поддържани.
ТРУДОВ ТРАВМАТИЗЪМ И ПРОФЕСИОНАЛНИ
ЗАБОЛЯВАНИЯ
стр.. 18
„Настоящият документ е изготвен с финансовата помощ на Европеиския социален
фонд. УВЕКС ЕООД носи цялата отговорност за съдържанието на
настоящия документ, и при никакви обстоятелства не може да се приеме като
официална позиция на Европеиския съюз или Агенцията по заетостта.

Инвестира във вашето бъдеще!!

ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз

От началото на годината във фирмата няма регистрирани
трудови злополуки.
Няма регистрирани професионални заболявания.
Водената документация е съгласно изискванията.
Във фирмата има определени места за трудоустрояване съгласно
Наредба № РД-07-1 от 2 февруари 2012 год. ДВ бр.13 от 14.02.12г
на Министерство на труда и социалната политика и Министерство на здравеопазването за определяне на работни места, подходящи за трудоустрояване на лица с намалена работоспособност.
За годината четири лица работят с експертно решение на ТЕЛК
УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА
БЕЗОПАСНОСТТА И ЗДРАВЕТО. ЗАКОНОВА БАЗА
1.Закон за здравословни и безопасни условия на труд, Обн. ДВ бр.124/97г
2.Наредба № 5 от 11.05.1999г. на МТСП и МЗ
периодичността на извършване на оценката на риска;

за реда, начина и

3.Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд на работните места и при използване на
работно оборудване;
4.Наредба № 2 от 22.03.2004г. за минималните изисквания за здравословни
и безопасни условия на труд при извършване на строителни и монтажни
работи;
5.Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за безопасност и
опазване на здравето на работещите при използване на лични предпазни
средства на работното място.
6.Други:
КЛАСИФИКАТОР НА ОПАСНОСТИТЕ
ФОРМИРАЩИ РИСКПРЕЦЕНКА ЗА НЕОБХОДИМОСТТА ОТ КОЛИЧЕСТВЕНА
ОЦЕНКА НА РИСКА И ПРИЛАГАНЕ НА МЕРКИ
Опасности
Работно място
Необходимост от
Необходи-мост
формиращи риск
количествено
от мерки
измерване
1.Неблагоприятен
- техн. р-л водосн.и канал.
не
да
микроклимат
- машинен оператор
работа на открито
- машинист ПСМ
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2. Ултравиолетови лъчи
от слънчевия спектър

3. Токсико химични
вещества
4. Прах

- водопроводчик
- каналджия
- отчетник измерв. уреди
- работник строителство
- автомонтьор
- шлосер монтьор
- р-л пречиств. станция
- оператор воднопр. станция
- оператор на дезинф.рамка
- машинен оператор
- машинист ПСМ
- водопроводчик
- каналджия
- отчетник измерв. уреди
- работник строителство
- оператор на дезинф.рамка
- каналджия
- машинен оператор
- машинист ПСМ
- водопроводчик
- работник строителство

не

да

работа на открито

да

да

не

да

работа на открито

5. Шум

- машинен оператор
- машинист ПСМ
- шофьор

да

да

6. Вибрации

- машинен оператор
- машинист ПСМ
- шофьор

да

да

7. Импеданса Z на
контура „фаза-защи-тен
проводник
8. ЕМП при работа с
компютър
9. Физическо
натоварване

Всички закрити работни
места

да

да

Административен персонал

не

да

- машинист ПСМ
- водопроводчик
- каналджия
- шофьор
- работник строителство
-оператор на дезинф.рамка
- водопроводчик
- каналджия
- шофьор
- работник строителство
- всички работни места

не

да

не

да

не

да

10. Механични
опаснасти

11. Стрес

1.

ОЦЕНЯВАНЕ, ДОКУМЕНТИРАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА
РИСКА

ДА

Има ли документирана оценка на риска за здравето и безопасността,
при осъществяване на дейността, съгласно чл. 16 от ЗЗБУТ и в
съответствие с изискванията на чл. 20 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от

ДА

НЕ

Неприложимо
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1999г.?
2.

3.

4.

5.

6.

7.

Когато един обект, се използват от няколко предприятия или
организации, има ли писмена договореност за реда и начина за
оценяване на риска (работодателите информират ли се взаимно за
рисковете при работа и координират ли дейностите си за
предпазване на работниците и на служителите от тези рисковее),
съгласно чл. 18 от ЗЗБУТ и чл. 6 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от
1999г.?

ДА

Оценяването на риска, извършено ли е с участието на специалисти
от СТМ и длъжностните лица по безопасност и здраве при работа и
специалисти от предприятието, съгласно чл. 4, ал. 2 от Наредба № 5,
ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

Внесени ли са за обсъждане в КУТ предложените и предприетите
мерки за контрол на риска и резултатите от тях, съгласно чл. 5, ал. 2
от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

Определена ли е от работодателя периодичност за оценяване на
риска и условията за преразглеждане, в зависимост от установения
риск и изискванията на нормативните актове, съгласно чл. 11 от
Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

Извършва ли се преразглеждане на оценката в определените от
работодателя срокове или при наличие на условията, посочени в чл.
11 ал. 1 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

Оценката на риска при изпълнение на СМР извършена ли е
съвместно с предварително обявените подизпълнители и
актуализира ли се при включването на нови в процеса на работа,
съгласно чл. 15 ал. 3 от Наредба № 2, ДВ. бр. 37 от 2004г.?

ДА

ОРГАНИЗАЦИЯ ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА
8.

Има ли утвърдена от работодателя програма за оценяване на риска,
в съответствие с изискванията на чл. 7 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от
1999г.?

9..

Оценителите на риска преминали ли са обучение по ЗБУТ за
придобиване на необходимите за оценяването на риска знания и
информация, съгласно чл. 9, и как да прилагат процедурата за
оценяване на риска, в съответствие с изискванията на чл. 8 от
Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

Осигурени ли са необходимите за оценяването на риска източници
на информация (приложени или описани в документацията по
оценката на риска), съгласно чл. 10 ал. 1 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47
от 1999г.?

ДА

Извършени ли са необходимите за оценяването на риска измервания
(наличие на протоколи и сертификат за установяване на
съответствието), съгласно чл. 10 ал. 2 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от
1999г. и чл. 217 от Наредба № 7 от 23.09.1999 г., ДВ, бр. 88 от 1999
г.?

ДА

10.

11.

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРОЦЕДУРАТА ЗА ОЦЕНЯВАНЕ НА
РИСКА
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12.

Оценката на риска обхваща ли етапите, съгласно чл. 14 от Наредба
№ 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.?

ДА

13.

Класификация на трудовите дейности, в съответствие
изискванията на чл. 15 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от 1999г.

ДА

14.

Идентифициране на опасностите при различните трудови дейности,
в съответствие с изискванията на чл. 16 и чл. 3 от Наредба № 5, ДВ,
бр. 47 от 1999г.

ДА

Определяне на работниците и служителите, изложени на опасности,
в съответствие с изискванията на чл. 17 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47
от 1999г.

ДА

Определяне елементите на риска, които създават идентифицираните
опасности, в съответствие с изискванията на чл. 18 от Наредба № 5,
ДВ, бр. 47 от 1999г.

ДА

Оценка на риска, който не може да бъде предотвратен, съгласно чл.
4 т. 2 от ЗЗБУТ и установяване допустимостта на риска, в
съответствие с изискванията на чл. 19 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47 от
1999г.

ДА

15.

16.

17.

с

МЕРКИ ЗА КОНТРОЛ
18.

19.

20.

21.

Планирани ли са подходящи мерки за контрол на риска,
ориентирани към източника на възникването му, съгласно чл. 4 т. 3
от ЗЗБУТ.

НЕ

При наличие на риск за здравето и безопасността, който не може да
се отстрани по друг начин (включително чрез средства за
колективна защита или посредством мерки, методи и процедури при
организация на работата), предвидении ли са необходимите лични
предпазни средства, съгласно Наредба № 3 от 19.04.2001г. ДВ, бр.
46 от 2001г.?

ДА

Утвърдени ли са за изпълнение приетите и съгласувани с КУТ
препоръчаните от оценителите мерки, съгласно чл. 20 т. 9, сроковете
и отговорните лица, съгласно чл. 20 т. 10 от Наредба № 5, ДВ, бр. 47
от 1999г.?

ДА

Извършва ли се преразглеждане на оценката след изпълнението на
планираните мерки и контрол за ефикасността от изпълнението на
предприетите мерки, съгласно чл. 5, ал. 1. т. 3 от Наредба № 5, ДВ,
бр. 47 от 1999г.?

ДА

ОЦЕНКА НА СЪОТВЕТСТВИЕТО С НОРМАТИВНИТЕ
ДОКУМЕНТИ
Законова основа:
1. КОДЕКС НА ТРУДА (Обн. ДВ. бр.26 от 1.04.1986г., обн. ДВ. бр.27
от 4.04.1986г.
2. КОДЕКС за социално осигуряване Обн., ДВ, бр. 110 от 17.12.1999 г.
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3. Закон за здравословни и безопасни условия на труд (Обн. ДВ. бр.124
от 23 Декември 1997г.);
4. Наредба № 7 от 23.09.1999г. за минималните изисквания за
здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при
използване на работно оборудване;
5. Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците
и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд;
6. НАРЕДБА № Iз-2377 от 15.09.2011 г. за правилата и нормите за
пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация;
7. Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и периодичността на
извършване на оценка на риска;
8. Наредба № РД-07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за
знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа;
9. Наредба № 3 от 19.04.2001г. за минималните изисквания за
безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на
лични предпазни средства на работното място;
10.Наредба за безплатно работно и
Постановление № 10 от 20 януари 2011г.

униформено

НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ

Да

1.

Декларирана ли е дейността на фирмата в Д ”ОИТ”, съгласно чл.15 от
ЗЗБУТ?

Да

2.

Заведена ли е ревизионна книга за вписване на констатациите и
предписанията на контролните органи съгласно чл.408 от КТ?

Да

3.

Има ли назначено или определено със заповед
лице с подходящо
образование и квалификация за организиране на изпълнението на дейности,
свързани със защитата от професионалните рискове и превенция на тези
рискове, съгласно чл. 24 от ЗЗБУТ?

Да

Налични ли са във всички обекти и работни площадки: екземпляр от
Правилника за вътрешния трудов ред и документи, свързани с
разпределението на работното време и организацията на работа, съгласно
чл.403а ал.1 от КТ?

Да

Определено ли е писмено длъжностно лице в предприятието,

Да

4.

5.

което да

облекло,

Не

Неприложим
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представляват работодателя пред контролните органи на инспекцията по
труда, съгласно чл.403а ал.2 от КТ?
6.

Изграден ли е Комитет по условия на труд в предприятието, съгласно чл. 27
от ЗЗБУТ?

Да

7.

Има ли утвърден правилник за вътрешния трудов ред, след проведени
предварителни консултации с представителите на работниците и
служителите по чл. 7 от КТ, съгласно чл. 181 от КТ?

Да

8.

Издадена ли е заповед за регламентиране на работното време, съгласно
чл.139 ал.1 от КТ?

Да

9.

Заведена ли е специална книга за отчитане удължаването, съответно
компенсирането на работното време, съгласно чл.136а от КТ?

Да

10.

Заведена ли е специална книга за отчитане на полагания извънреден труд,
съгл. чл.149 от КТ?

Да

11.

Води ли се дневник за издаваните от работодателя трудови книжки,
съгласно чл.1, ал.5 от Наредбата за трудовата книжка и трудовия стаж?

Да

12.

Актуализирани ли са трудовите договори, сключени с работниците и
служителите след 01.08.2004г., така че да съдържат всички реквизити
посочени в чл.66 от КТ?

Да

13.

Досиетата на работещите окомплектовани ли са с всички документи, съгл.
изискванията на чл.1 от Наредба №4 /Д.В. бр. 44 от 93г./?

Да

14.

Осигурена ли е кратка характеристика или описание на работата на
работниците, съгл. изискванията на чл.127, ал.4 от КТ?

Да

15.

Ползването на платен годишен отпуск на персонала извършва ли се съгласно
изискванията на чл.173, ал.1 от КТ?

Да

16.

Работниците и служителите, наети на работа осигуряват ли се за трудова
злополука и професионална болест, съгласно чл.4, ал.2 от КСО.

Да

17.

Има ли утвърден Списък на работещите, които подлежат на задължително
застраховане за риска "трудова злополука", определен с писмена заповед от
работодателя - след консултации със службата по трудова медицина и с
комитета по условия на труд?

Да

Води ли се регистър на трудовите злополуки, съгласно чл.14 от Наредба за
установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите
злополуки, приета с ПМС № 263 от 30.12.1999 г. и определено ли е с
писмена заповед лице за поддържане на регистъра?

Да

19.

Води ли се Дневник за регистриране на трудоустроените лица, съгласно чл.2
ал.2 от Наредба за трудоустрояване.

Да

20.

Осигурено ли е обслужване на всички работещи от СТМ, съгласно чл.25 от
ЗЗБУТ?

Да

21.

Имат ли всички работещи в досиетата си карти от задължителен
предварителен медицински преглед, съгласно чл. 2 от Наредба №3 за
задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /Д.В.
бр. 16 от 87г./?

Да

Направени ли са периодичните медицински прегледи на работниците, съгл.
изискванията на чл.287 от КТ във връзка с чл.9 от Наредба №3 за

Да

18.

22.
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задължителните предварителни и периодични медицински прегледи /Д.В.
бр. 16 от 87г./?
23.

Имат ли всички работещи в досиетата си заключения от СТМ за
пригодността им да изпълняват възложената им работа, съгласно чл.11, ал.2
т.4 от Наредба № 3 от 25.01.2008г.?

Да
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24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

Има ли представен от СТМ до 30 юли на съответната година обобщени
анализи на здравното състояние на работещите за предходната година,
определени в прил. 5 на Наредба №3 от 25.01.2008г.?

Да

Утвърден ли е от работодателя списък на работните места, за които на
работещите се осигуряват ЛПС, видът, срока на износване и конкретната
опасност, за която се използват ЛПС, съгл. изискванията на чл.17, ал.3 от
Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване здравето
на работещите при използване на ЛПС на работното място /Д.В., бр. 46 от
2001г./?

Да

Осигурено ли е работно облекло съгл. чл.296, ал.1 от КТ и чл.12 от
Наредбата за безплатно работно и униформено облекло /Д.В. бр.8 от 87г./, по
утвърден списък по длъжности и професии, за полагащото се раб. облекло,
съгл. изискванията на чл.7 и чл.8 от същата наредба?

Да

Извършена ли е оценка на риска и планирани ли са подходящи мерки за
предотвратяване на риска в съответствие с направената оценка, съгласно
чл.16. ал.1 т.1 и 2от ЗЗБУТ ?

Да

Създадена ли е и поддържа ли се картотека на информационните листове за
безопасност на употребяваните опасни химични вещества и препарати,
съгласно чл.13 ал.2 от ЗЗБУТ?

Да

Имат ли обектите в експлоатация Противопожарно досие, съгласно чл.5 ал.3
на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011г. или инструкция, регламентираща ПАБ
в обекта, ?

Да

Възложена ли е дейността по ПАБ на определени длъжностни лица с
писмена заповед, съгласно чл.5 ал.1 и 2 на Наредба № Із-2377 от
15.09.2011г.?

Да

Състоянието на противопожарната автоматика, противопожарните,
аварийно-спасителните уреди и съоръжения се удостоверява ли се с
протокол по образец (приложение № 2) на Наредба № Із-2377 от 15.09.2011г.

Да

Създадена ли е организация за предотвратяване и ликвидиране на аварии,
съгласно чл.248 и чл.251 на Наредба №7 от 23.09.1999г. за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд?

Да

Запознати ли са работещите с плана за предотвратяване и ликвидиране на
аварии и задълженията им, свързани с конкретното работно място, съгласно
чл.251, ал.1 на Наредба №7 от 23.09.1999г.

Да

Организира ли се периодично, но не по-малко от един път годишно,
проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за
предотвратяване и ликвидиране на аварии, както и използването на
инсталациите и устройствата по чл.223, ал.2, съгласно чл.251, ал.2 на
Наредба № 7 от 23.09.1999г.
Определени ли са писмено видовете обучения и инструктажи; лицата, които
ще бъдат обучавани и/или инструктирани; програма за провеждане на
обучението и/или инструктажа; лицата, които ще провеждат обучението
и/или инструктажа, съгласно чл.2 ал.2 от Наредба № РД-07-2 от
16.12.2009г.?

Не

Да
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36.

37.

38.

39.

40.

41.

Установен ли е ред за провеждане и документиране на инструктажите на
лица, които ще посещават производствени звена на предприятието, съгласно
чл.11 ал.6 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?

Да

Издават ли се и съхраняват ли се в личните досиета на работещите
Служебните бележки лицата, които постъпват на работа, съгласно
Приложение 2 на Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г.?

Да

Документацията, отнасяща се до провеждането на обучение и инструктаж по
безопасност и здраве при работа, съхранява ли се от работодателя за срок не
по-малък от 5 години и удостоверява ли условията по чл.7 и 9 от Наредба №
РД-07-2 от 16.12.2009г.?

Да

Разработени ли са писмени правила по ЗБУТ и инструкции за безопасна
работа с оборудването съгл. изискванията на чл.277 от КТ и чл.166 от
Наредба №7 за минималните изисквания за здравословни и безопасни
условия на труд /Д.В., бр. 88 от 99г./?

Да

Извършва ли се подходящ инструктаж на работещите за работа с
осигурените в обекта противопожарни и аварийно-спасителни уреди и
съоръжения.

Да

Извършва ли се подходящо обучение и инструктаж на работещите за
видовете знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа, както и за
изискванията и условията за тяхното използване, съгласно чл.6 от Наредба
№ РД-07/8 от 20.12.2008 г.

Да

ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЕ НА РАБОТНИЦИТЕ И
СЛУЖИТЕЛИТЕ

Инструктажът и обучението на работниците и служителите
е организирано съгласно Наредба № РД - 07 – 2/16.12.2009 г.
за инструктажа на работниците и служителите по безопасност,
хигиена на труда и противопожарна охрана.
Със заповед е определено лице да организира и контролира
изпълнението на необходимия обем работа, свързана с осигуряване на безопасност и здраве при работа, съгласно чл. 24,
ал.1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
Учреден е комитет по условия на труд.
Фирмата разполага с ревизионна книга за регистриране на
проверките, осъществявани от държавните контролни органи.
Даваните предписания са изпълнявани в срок. За 2012 г. няма
съставени актове на длъжностни лица.
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ПЛАН ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И ЛИКВИДИРАНЕ НА
БЕДСТВИЯ И АВАРИИ

Фирмата има разработен план за предотвратяване и ликвидиране на бедствия и аварии.
Планът е съгласуван със съответните териториални органи на
противопожарна охрана и гражданска защита и е утвърден от
управителя на фирмата.
Един път годишно се организира проиграване на възможните аварийни ситуации, предвидени в плана за предотвратяване и ликвидиране на аварии.
ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА

Във фирмата е създаден ред и изисквания за маркиране и предупреждение със знаци и сигнали, съгласно изискванията на
Наредба № РД – 07/8 от 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за безопасност и здраве при работа
изд. от Министерство на труда и социалната политика и Министерство на вътрешните работи ДВ бр. 3 от 13.01.2009 г.
Раздел ІІ „Изложение и анализ”
ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА

Общата организация на работа, вкл. и за безопасност и здраве в
дружеството е подчинена на създадения от ръководството ред.
Всички обекти към фирмата разполагат с необходимия брой
лица, притежаващи съответната квалификация за осъществяване
на дейността съгласно изискванията на основните наредби, правилници по безопаснастта на труда.
Организацията на работата по обслужване на работното оборудване е съобразена с притежаваната от работниците квалификация
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Задълженията на оперативния ръководен персонал – техническите ръководители водоснабдяване и канализация и ръководител
пречиствателна станция са регламентирани, посредством длъжностните характеристики.
Създаден е добър ред за експлоатация и планов ремонт на машините.
Работното време е организирано съгласно Кодекса на труда,
Правилника за вътрешния трудов ред и Режима на труд и почивка разработен от Службата по трудова медицина за отделните
групи длъжности.
През месец Октомври 2012 г. се извърши проучване чрез
анкетен метод за ефективността от въведения режим на труд и
почивка на професия „каналджия” във фирмата. Резултатите са
отразени и коментирани в отделен анализ.
Изразени бяха становища и оценки за организацията на
работата, от които могат да бъдат формирани насоки за бъдещо
развитие.
Висока е оценката за ангажираността на ръководството с
въпросите за безопасността и здравето при работа. Над 80% от
участниците в проучването са на мнение, че това е ежедневна
грижа и задача.
Извънреден труд не се допуска.
Условията на труд на работните места, свързани с голяма част
от персонала отговарят на установените норми.
Състоянието на работните места и работното оборудване е добро и в значителна степен е в съответствие с нормите и изискванията за безопасни и здравословни условия на труд.
Провеждани са измервания за установяване на съответствието с
установените норми и изисквания.
Показателите за честота и обхват на заболяемостта са ниски,
травматизма през последните години е с нулева стойност
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Ежегодно се прилага обучение по безопасност и здраве при работа за поддържане и опресняване на знанията.
Взаимоотношенията между дружеството и външни изпълнители
за определени видове работа се регламентират с договор. Като
приложение към договора се приема двустранно приложение,
посредством което се определят задълженията на страните и
координиране на мерките за осигуряване на безопасно реализиране на обема работа предмет на договора.
В създадената организация на работа за осигуряване на безопасността и здравето на работещите съществуват и някои пропуски
които обхващат основните направления, регламентирани с
нормативни актове.
- Вътрешната нормативна уредба трябва да бъде допълнена с
текстове касаещи безопасността и здравето при работа.
- Да се включат и икономически стимули за мотивация към
работа за подобряване на условията на труд, за професионално
поведение и култура по предпазване.
- Завишаване контрола и взискателността на преките ръководители, което да бъде отразено и в тяхните длъжностни
характеристики.
- Социалният диалог между „ръководител – работник” може да
бъде подобрен чрез получаване на обратна връзка.
- Подобряване на организацията на работата, свързана с осигуряването на безопасни и здравословни условия на труд след ремонт на машините.
- Включване на допълнителни уточняващи клаузи към договора
с външни организации, касаещи безопасните условия на труд.
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- Минимизиране на ефекта от неблагоприятните условия на труд.
Раздел ІІІ „Обосновка за оптимизиране на работата и нуждата от повишаване и проектиране на организацията на трудовата дейност”
За подобряване организацията на работата предлагам вътрешната нормативна уредба да бъде допълнена:
- В правилника за вътрешния трудов ред да се диференцират
дисциплинарните нарушения, свързани с безопасните и здравословни условия на труд като се предвиди за най-тежки уволнение, по – леки – предупреждение за уволнение, а за
останалите забележка.
- В правилата за организиране на работната заплата да бъде
включен следния текст: „За определено ниво или за определен
вид нарушение, на съответното лице се понижава възнаграждението”.
- В длъжностните характеристики да се включат следните
задължения за „спазване на изискванията за безопасност” както
към ръководния така и към изпълнителския персонал:
а) да се спазват установените изисквания за безопасност и
здраве при работа;
б)да се грижат за собствената си безопасност и за безопасността
на лицата, които магат да пострадат от техните действия или
бездействия.
в)да оказват съдействие за реализиране на мерките свързани с
осигуряване на безопасни условия на труд.
г)да ползват лични предпазни средства и да изпълняват работа,
за която имат необходимата правоспособност.
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- При въвеждане в експлоатация, след ремонт на машините да
се създаде ред и изисквания за оценка на състоянието, които
се отразяват в досието на машините.
Когато това се извършва от външен изпълнител изискванията
да се включат в договора.
- В договор с външни организации да бъдат включени следните
клаузи:
1. Задължение на възложителя
а) подаване на необходима информация, на изпълнителя свързана с безопасното осъществяване на работата.
б) да определи длъжностни лица, които да осъществяват връзка със съответните длъжностни лица на изпълнителя.
в) да осигури провеждане на началния и на работното място
инструктаж на работещите изпълнители.
2. Задължения на изпълнителя
а) осигурява безопасното и здравословно изпълнение на определен обем работа.
б) осигурява персонал, притежаващ необходимата квалификация и правоспособност за извършваната работа.
в) осигурява поведение на персонала по време на работа, съгласно нормите и изискванията за безопасен труд.
г) при необходимост може да бъде предвидено осъществяването на контрол от страна на „възложителя”.
- Подобряване на диалога между „ръководител – работник” чрез
получаване на обратна връзка - сигнали, предложения за наличие
на риск, опасна ситуация и допуснати нарушения.
В класификатора на опасностите формиращи риск са посочени
работните места с лимитиращи неблагоприятни фактори.
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Прилагането на мерки отстраняващи опасностите при източника
на възникването им е неприложим, поради което препоръчваме
мерки минимизиращи опасностите: чрез лични предпазни
средства, режим на труд и почивка, осигуряване на имунизации,
подходящ питеен режим, спазване на противопоказанията за
започване на работа, периодични медицински прегледи,
допълнителен платен годишен отпуск, преразглеждане на
оценката след изпълнението на планираните мерки и контрол за
ефикасността от изпълнението на предприетите мерки
Раздел ІV „Заключение”
Въз основа на резултатите от обобщения анализ могат да бъдат
направени следните изводи:
Създадената организация на работа за осигуряване на безопасността и здравето на работещите независимо от
констатираните пропуски обхваща основните направления, регламентирани с нормативните актове.
Условията на труд на работните места, свързани с голяма част от
персонала отговарят на установените норми.
Състоянието на работните места и работното оборудване е
добро и в значителна степен е в съответствие с нормите и
изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. Провеждани са измервания за установяване на съответствието с
установените норми и изисквания.
Показателите на заболяемостта са с ниски стойности, сравнени с
тези за страната. Показателите на травматизма са с нулеви
стойности.
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Прилаганите форми и качеството на обучението за безопасност и
здраве при работа и за поддържане и повишаване на
квалификацията на работещите са много добри.
Във вътрешната нормативна уредба е необходимо да бъдат
направени допълненията цитирани в Раздел ІІІ.
Прилагане на икономически стимули за мотивация към работа
за подобряване на условията на труд, за професионално
поведение и култура по предпазване.
На основата на изискванията и задачите, поставени в нормативните актове, изводите и оценките на организацията на
дейността за безопасност и здраве във фирмата, могат да бъдат
определени приоритетите, необходимите действия и прогнозните
ресурси за всяко от тях.
1. Безопасността и здравето при работа ще присъства при
всички осъществявани дейности и ще бъде задължение на
всички нива на управление.
2. Всеки член на персонала ще има задължение и ще поема
отговорност за собствената си безопасност и за безопасността
на колегите си.
3. Управление на рисковете чрез активна система за тяхното
идентифициране, прилагане на мерки за отстраняване и
контрол на изпълнението – цитирани в следващата таблицата.
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Конкретна цел

Действия

Отговорник

Срок за
изпълнение

1

2

3

4

Прогноза за
необходими
ресурси

Контрол по
изпълнението

5

6

І . ОГРАНИЧАВАНЕ
НА РИСКА:
-умствено натоварване, работа с високи
отговорности;

1. Осигуряване и поддържане на нормена
осветеност чрез
монтиране на нови
светлинни източници.

ОБЗР

Постоянен

100 лв.
и
организационен

Измерване на
осветлението

-зрително натоварване от работа с видеодисплеи;

2. Провеждане на
пери-одични
медицински прегледи,
в т.ч. при офталмолог.

ОБЗР и
СТМ

30.06.2013г.

организационен
1500лв.- общо за
фирмата

КУТ приема и
оценява

3. Физиологичен
режим на труд и
почивка.

Управител и
СТМ

31.12.2012г

организационен

Мониторинг –
СТМ,изготвя
анализи

НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
-Управител
-Гл. счетоводител
-Гл.инженер
-Техн. р-л вод. и кан.
-Счетоводител
-Офис мениджър
-Техн секретар
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1

2

3

ІІ . ОГРАНИЧАВАНЕ 1.Специално раб. облекло и лични предНА РИСКА:
пазни средсва
- прегряващ и преох2.Подходящ питеен релаждащ микроклимат
жим
- ултравиолетови лъчи а) чай, кафе-за студен
период
от слънчевия спектър
б) охладена, негазирана минерална вода
НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
-машинист ПСМ
-машинен оператор
-водопроводчик
-каналджия
-отчетник, измерват.
уреде
-работник строителство

3. Имунизация.(противогрипна)

5

6

Постоянен

организационен

КУТ приема и
оценява

ОБЗР и Глав. Постоянен
счетоводите
л

200 лв на месец
за фирмата

КУТ и СТМ
обсъждане

10 лв. на човек

СТМ
Мониторинг –
СТМ,изготвя
анализи

ОБЗР

4

30.10.2013г
ОБЗР

4. Режим на труд и почивка в отоплено помещение.

Управител и
ССТМ

Посноянен

Организационен

5. Периодични медицински прегледи.

ОБЗР и
СТМ

30.06.2013г.

1500лв.- общо за
фирмата

ОБЗР и СТМ

6. Защитни кремове

ОБЗР

30.06.2013г.

10 лв.на човек

СТМ
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
1

2

3

ІІІ. ОГРАНИЧАВАНЕ 1. Специално раб. облекло и лични предНА РИСКА:
пазни средсва
2. Прецизен професи-токсикохимични веонален подбор
щества
3. Провеждане на
- хлор
пери-одични
медицински прегледив
4. Физиологичен
режим на труд и
- СО, метан, сяровопочивка.
дород, амоняк
5.Имунопрофилактика
(противогрипна и
противохепатитна
ваксина)
НА СЛЕДНИТЕ
6.Спазване на инструкРАБОТНИ МЕСТА
цията за безопасна раб.
7.Газсигнализатор или
-оператор на дезинмехче тип„Дрегер”
фекционна рамка
- каналджия

ОБЗР

СТМ

4

Постоянен

Постоянен

ОБЗР и СТМ 30.06.2013г.

Управител

Посноянен

ОБЗР и СТМ 30.10.2013г.

ОБЗР

Постоянен

5

6

организационен

КУТ

организационен
организационен
1500лв.- общо за
фирмата
Организационен

Мониторинг –
СТМ,изготвя
анализи
КУТ и СТМ
обсъждане
Управител

40 лв. на човек

СТМ

организационен

ОБЗР

200 лв

ОБЗР

ОБЗР
31.12.2012 г.
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
1

2

3

ІV. ОГРАНИЧАВАНЕ 1. Специално раб. облекло и лични предНА РИСКА:
пазни средсва + маска
- прах
2. Прецизен професионален подбор
НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
- машинист ПСМ
- машинен оператор
- водопроводчик
- работник строителство

5

6

ОБЗР

Постоянен

4

организационен

КУТ приема

СТМ

Постоянен

организационен

СТМ

3. Провеждане на
ОБЗР и СТМ 30.06.2013г
пери-одични
медицински прегледив
.
Посноянен
Управител
4. Физиологичен
режим на труд и
почивка.
.

организационен
1500лв.- общо за
фирмата
организационен

Мониторинг –
СТМ,изготвя
анализи

Управител
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
1

V. ОГРАНИЧАВАНЕ
НА РИСКА:
- шум и
- вибрации

НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
- машинен оператор
- машинист ПСМ

2

3

4

5

6

ОБЗР

Постоянен

организационен

КУТ приема

2. Прецизен
СТМ
професионален подбор

Постоянен

организационен

СТМ

1. Специално раб.
облекло и лични
предпазни средсва

Мониторинг –
СТМ,изготвя
анализи

3. Провеждане на
периодични
ОБЗР и СТМ 30.06.2013г
медицински прегледив
.
4. Физиологичен
режим на труд и
Посноянен
Управител
почивка.

организационен
1500лв.- общо за
фирмата

организационен

Управител

5. Антифони

ОБЗР

Посноянен.

организационен

КУТ

6.антивибрационни
ръкавици

ОБЗР

Посноянен.

организационен

КУТ
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
1

2

3

VІ. ОГРАНИЧАВАНЕ
НА РИСКА:
- зануляване
- електроопасност
-заземяване
НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
-всички работни места
на закрито

4

5

6

ОБЗР

Посноянен.

организационен

КУТ

Управител

Посноянен

организационен

КУТ

VІІ.ОГРАНИЧАВАНЕ
НА РИСКА:

- физическо
натоварване

Физиологичен режим
на труд и почивка

НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
-машинист ПСМ
-водопроводчик
-каналджия-работник строителство
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ПРОЕКТ BG051PO001-2.3.02-0184
„Подобряване на условията на труд в УВЕКС ЕООД“
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на
Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”,
съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз
1

2

3

VІІІ.ОГРАНИЧАВА
НЕ
НА РИСКА:

-механична опасност

4

5

6

Организационен

КУТ

.

Спазване на инструкциите.

ОБЗР

Постоянен
.

НА СЛЕДНИТЕ
РАБОТНИ МЕСТА
- водопроводчик
- каналджия
-оператор дезинфекционна рамка
-шофьор
-работник строителство

м. Ноември 2012г.
гр. Пловдив

СТМ „СИ ДИ КОНСУЛТ“:
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