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Abstract: This article has studied the dynamics of accidents and indicators of occupational accidents in the furniture industry. On the 
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1. Увод 
Първостепенна цел на европейските политики в 

областта на безопасността и здравето при работа е 
устойчивото и трайно намаляване на броя на трудовите 
злополуки и професионалните заболявания. В 
Съобщението на Европейската комисия, озаглавено 
„Подобряване на качеството и на производителността на 
труда: Стратегия на Общността за здравословни и 
безопасни условия на труд за периода 2007–2012 г.”, се 
поставя за цел намаляване с 25% на трудовите злополуки 
в страните членки на ЕС [1]. За постигането на тази цел е 
необходимо гарантиране на правилното прилагане на 
трудовото законодателство на ЕС, подкрепа на малките и 
средни предприятия в прилагането на мерки, насочени 
към безопасността и здравето при работа, стимулиране 
на развитието и прилагане на национални стратегии, 
насърчаване на промените в поведението на 
работниците, както и насърчава-не на техните 
работодатели в усвояването на подход, насочен към 
опазване на здравето, разпространение на добри 
практики, обучение на служители и ръководни кадри по 
безопасност и здраве.  

 2. Брой и честота на трудовите злополуки в 
ЕС 

 Осигуряването на здравословни и безопасни условия на 
труд и по-конкретно мероприятията, насочени към 
превенция и намаляване на трудовия травматизъм, са 
едни от най-важните и най-развити аспекти в политиката 
на Европейския съюз (ЕС), касаеща заетостта и 
социалните дейности. Здравето и сигурността на 
работното място са основна грижа на работодателите и 
служителите заети в мебелната промишленост. Поради 
тази причина партньорите в европейския социален 
диалог, комисия мебели е насочена към националните 
сдружения работещи в мебелния бранш, за представяне 
на най-добрите практики за предотвратяване на 
злополуки на работното място.  

Оценява се, че повече от 100 000 работници, заети в 
мебелната промишленост са претърпели злополука на 
работното място. Тежестта на злополуките е различна и 
води до загуба от почти 1 % от работните дни. Това води 
до разходи както за работодателя,така и за обществото. 

Данните за злополуките на работното място са 
събрани в рамката на европейската статистическа 
комисия по злополуки на работното място. Данните се 
отнасят за инциденти довели до тридневно отсъствие от 

работа (сериозни злополуки) или злополуки с фатален 
край. 

Честотата на сериозните злополуки е изчислена като 
брой злополуки довели до повече от тридневно 
отсъствие от работното място на 100 000 заети. 
Честотата на злополуките с фатален край е изчислена 
като брой на такива злополуки на 100 000 души (Фиг.1). 

Националните статистически източници дават 
информация за трудовите злополуки декларирани както 
пред държавните социално-осигурителни системи, така и 
пред съответните частни трудови осигурители или пред 
отговорните държавни власти (Инспекции по труда и 
др.) за страните с „универсална” система за социална 
сигурност. Мебелната промишленост е на първо място 
сред „другите промишлени сфери”. Според данните, в 
мебел- ната промишленост има средно 52 000 злополуки 
в ЕС .Тези данни не включват „леките” злополуки (с по-
малко от 4дни отсъствие от работа).По данни на 
EUROSTAT като цяло в мебелна та промишленост се 
наблюдава слабо понижение през през последните 
години, след серия високи стойности предходнте години 
[2]. 

3. Брой и честота на трудовите злополуки у 
нас 

Според официалната статистика на Евростат за 2010 г. 
България е на второ място в Европейския съюз по общ брой 
трудови злополуки на работното място и общ брой трудови 
злополуки, предизвикали неработоспособност. По общ брой на 

 
 

     Фигура 1.Честота на трудовите злополуки в ЕС 
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трудови злополуки, предизвикали смърт, страната ни 
се нарежда на 18-о място. 

В България от 2005 до 2012 година, общият брой на 
осигурените за риска трудова злополука лица е 
нарастнал с 32.7 %. От тях, ежегодно около 1.8 % са 
осигурявани в предприятия произвеждащи обработен 
дървен материал и изделия от него и предприятия 
произвеждащи мебели. За същият период броя на 
осигурените лица за трудова злополука в тези две 
икономически дейности нараства съответно с 26,8 % и 
31,6 %. През 2012 година общият им брой достига 45 921 
лица. (Фиг. 2). 

 

 
      За периода 2005 – 2012 година при производството на 
дървен материал и изделия от него са станали 647 
трудови злополуки от които 14 смъртни, а при 
производството на мебели – 719 трудови злополуки в 
това число 3 смъртни. 

Наблюдава се тенденция на намаление на трудовия 
травматизъм и в двете производства, като съпоставяйки 
данните за 2011 година спрямо базова 2005 година, то е 
съответно 47.8 % при производството на дървен 
материал и изделия от него и 52.7 % при производството 
на мебели (Фиг. 3). 

 

 

      За сравнение на нивото на трудовия травматизъм по 
икономически дейности се използват общоприети 
показатели. Един   от   тях е коефициента  на  честота   на 
трудовите злополуки, който показва броя на трудовите 
злополуки на 1000 осигурени за трудова злополука лица. 

През 2012 година коефициента на честота на 
трудовите злополуки за страната е 1.32, при 
производството на дървен материал и изделия от него е 
3.35, а при производството на мебели 2.46. 

И в двете производства за периода 2005 – 2012 година 
се наблюдава тенденция на намаляване стойността на 
този коефициент. Най – високи стойности на 
коефициента на честота са регистрирани през 2005 
година , а най – ниски през 2012 година. Данните 
показват, че при производството на дървен материал и 
изделия от него и при производството на мебели, 
трудовия травматизъм е от 2 до 3 пъти по висок от този 
за страната. (Фиг.4) 

 
 

 

 
Oт направените проучвания, се установи, че най-

голям брой злополуки в дейностите “Производство на 
дървен материал и изделия от него” и “Производство на 
мебели” са свързани със: 

1. Загуба на контрол върху машина, превозни или 
подемно-транспортни средства, ръчни инструменти, 
предмети. 

2. Движение на тялото при физическо натоварване 
(обикновено водещо до вътрешно увреждане). 

3. Счупване, разрушаване, разцепване, плъзгане, 
падане. 

4. Подхлъзване или спъване с падане. 
Най-голям брой от уврежданията се дължат на: 
1. Контакт с режещ, пробождащ, груб, грапав 

материален фактор. 
2. Удар или сблъсък от/с движещ се предмет. 
3. Захващане, притискане, смазване, смачкване и т.н. 

(обектът или машината са в движение). 
Материалните фактори, използвани от пострадалите в 

момента на злополуката най-често са: 
1. Машини и оборудване, неподвижни: 
• Обработващи машини за рязане – циркуляри, 

банцизи, гатери; 
• Обработващи машини за повърхностно обработване 

– фрези, абрихти, щрайхмуси, 

 

 

Фигура 2. Брой осигурени лица 

Фигура 3. Брой трудови злополуки 

Фигура 4. Коефицент на честотата на трудовите злополуки 
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шлайфмашини; 
• Материали, предмети, продукти, детайли на машини 

или превозни средства, отломки, 
прах; 
2. Подемно-транспортни машини, съоръжения и 

приспособления за складиране. 
3.Видове злополуки 
Най-често срещаните видове злополуки са : 
3.1. Контакт с подвижни елементи на машина 
3.2. Удар при местене на предмет 
3.3. Удар при местене на превозно средство 
3.4. Наранявания при манипулиране, повдигане и 

местене 
3.3. Подхлъзване, спъване или падане 
3.4. Падане от височина: 
3.4.1. до 2м 
3.4.2.  2м 
3.4.3. неизвестна 
3.5  Заклещване от срутващи се или падащи предмети 
3.6. Контакт с вредно вещество 
3.7. Излагане на експлозия 
3.8.  Контакт с електричество 
3.9.  Актове на насилие 
3.10. Друг вид инцидент 
3.11.Наранявания, които не могат да се класифицират 

по вид. 
4. Прилагане на двоен подход за превенция на 

трудовия травматизъ. 
4.1. Анализ (оценка) на риска 
Оценката на риска е основата за успешно управление 

на безопасните и здравословни условия на труд и ключ 
към намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните болести. 

Тя е процесът на извършване на оценка на рисковете 
за безопасността и здравето на работниците, 
произтичащи от работната среда. Той представлява 
систематична проверка на всички аспекти на работата, 
която включва: 

 -възможности за причиняване на нараняване или 
увреждане; 

  - възможности за отстраняване на опасностите; 
        - необходимост от въвеждане на конкретни 
превантивни или предпазни  мерки с цел контрол на 
рисковете. 

Оценката на риска е задължителна и помага да се 
идентифицират опасностите, свързани с работата, 
работния процес и работната среда, и да се вземе 
подходящо решение за ограничаване или премахване на 
този риск. Тя се извършва от специалистите по трудова 
безопасност във фирмата, при необходимост 
подпомогнати от външни специалисти, със съдействието 
на ръководителите, работниците или техни 
представители, комитетите и групите по условия на труд. 

Анализа на риска обхваща пет стъпки (фиг. 5): 
     4.1.1.  Набелязване на опасностите и застрашените 
лица.  
Издирване на онези неща на работното място, които биха 
могли да причинят увреждане, и определяне на 
работниците, които могат да бъдат изложени на 
опасност.  
     4.1.2.  Оценка на рисковете и тяхното подреждане 
по приоритети. 

 Оценяване на съществуващите рискове (тежест, 
вероятност и др.) и подреждането им по степен на 

важност. Наблягането върху дейностите по премахване 
или предотвратяване на рисковете е от първостепенно 
значение. 

4.1.3. Решение за предприемане на превантивни 
действия.  
Определяне на подходящите мерки за отстраняване или 
контрол на рисковете. 

4.1.4. Предприемане на действия. 
 Прилагане на превантивни и защитни мерки 

посредством план на приоритетите (най-вероятно всички 
проблеми не могат да бъдат решени незабавно) и 
уточняване кой какво и кога прави, какви са крайните 
срокове за съответните задачи и какви средства са 
отпуснати за прилагане на мерките.  
     4.1.5. Контрол и преглед.  

През равни интервали от време трябва да се правят 
прегледи на оценката на риска с цел да се гарантира 
нейната актуалност. Прегледите са задължителни при 
всеки случай на значителни промени в организацията 
или в резултат от изводите, направени при разследване 
на злополука или “потенциално опасна ситуация. 

 
 
 
 

4.2. Анализ на машината  
 
Анализа на машината обхваща следните насоки за 

постигане на безопасно работното място. 
4.2.1 Правилна употреба. 
4.2.2. Достъпност. 
4.2.3. Стабилност. 
4.2.4. Монтаж 
4.2.5. Начални проверки. 
4.2.6. Използване на защитно оборудване. 
4.2.7. Лимити на работа на машините. 
4.2.8.  Защита при изхвърляне на детайл или 

напръскване/обгазяване с химикали. 
4.2.9.  Мобилност на машината. 
4.2.10.  Специфична работна атмосфера/среда. 

Набелязване 
на опасностите и 

застрашените 
лица 

 

Оценка и 
определяне на 

приоритети при 
рисковете 

 

Решение за 
предприемане на 

превантивни 
действия 

 

Предприемане 
на действия 
 

Контрол и 
преглед 

 

Анализ на риска 

Фигура 5. Стъпки при оценката на риска 
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4.2.11.  Операции по почистване и поддръжка. 
4.2.12.  Контрол на поддръжката. 
4.2.13.  Не функциониращи машини. 
4.2.14.  Използване на ръчни инструменти. 
4.2.15.  Ръчен контакт с машината- манипулиране 

на дървесина и дървени материали. 
На базата на създадени въпросници може да се 

извърши анализа на всяка една насока при анализа на 
машината за постигане безопасносни условия на труд. 

Пример за безопасност при работа с машини в 
мебелната промишленост: списък за проверка  

 

 

5. Заключение: 
Безопасната среда зависи както от отношението на 

работодателя, така и от това на работниците. Особено 
внимание трябва да се отдели на създаване и 
реализиране на ефективна система за управление на 
безопасността на труда и опазване на здравето при 
работа. Инструктажите и обученията трябва да се 
приемат като особено важна стъпка за поддържане на 
безопасността на труда и опазване на здравето при 
работа. 

За  да  се  избегнат трудовите  злополуки, трябва  да 
се предприемат  мерки  срещу   основните   причини     за 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

производствен травматизъм: 
- технически  
- технологични  
- организационни  
Потенциалните ползи от прилагането на двоен 

подход включват: 
1. Намаляване на разходите и рисковете — по-ниски 

равнища на отсъствия и текучество на работниците и 
служителите, по-малък брой злополуки. 

2. Осигуряване на по-висока степен на 
непрекъснатост на дейността, с което се повишава 
производителността — посредством избягване на 
инциденти, злополуки, прекъсвания на работата и 
разстройване на процесите. 

3. Повишаване на авторитета и репутацията сред 
доставчиците, клиентите и други партньори в областта 
на мебелното производство. 
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 Правилна употреба за работа с 
машини 

да не 

1. Знаете ли как се включва машината   

2. Знаете ли как се изключва машината   

3.  Има ли риск от механичен контакт с 
подвижни части 

  

4. Има ли риск избухване или счупване 
на пневматични части 

  

5. Има ли уреди с висока температура   

6. Има ли сигнализация при пожар и 
експлозия 

  

7.  Има ли електрическа опасност   

8. Има ли риск от шум, вибрации и 
излъчване 

  

9. Има ли риск от счупване на ръчни 
инструменти и „изхвърчане” на 
ръчни инструменти 

  

10. Достатъчно стабилна ли е   

11. Има ли осветеност   
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