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Европейска кампания
за оценка на риска 



Цел на презентацията 

•
 

Да помогне на предприятията, по-специално на 
малките и средни предприятия, да се запознаят с 
процеса на оценка на риска (ОР) и неговото 
значение.

•
 

Да предостави инструмент, който да им позволи 
сами да извършват оценка на риска.

•
 

Да осигури достъп до важни източници на 
информация. 



Законът –
 

оценка на риска 

•
 

На работодателите е възложено общото задължение 
да гарантират безопасността и здравето на 
работниците във всички аспекти на работата. 

•
 

ОР позволява на работодателите да предприемат 
мерки, необходими за осигуряване на безопасността и 
здравето на работниците.

• По силата на законодателството относно безопасните 
и здравословни условия на труд, всички 
работодатели следва да извършват редовна ОР 
(Рамкова директива 89/391/ЕИО, транспонирана в 
националното законодателство).

 •
 

Настоящата презентация се основава на ръководните 
принципи относно ОР (следва да потърсите 
разяснение на конкретното национално 
законодателство, което е приложимо за вас). 



Какво представлява оценката на риска? 

•
 

ОР 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 основата за успешно управление 
на безопасните и здравословни условия на труд и 
ключ към намаляване на трудовите злополуки и 
професионалните болести.



Напомняне: опасности и рискове 

•
 

Опасност може да представлява всеки фактор –
 материали,  оборудване, методи на работа или 

практики –
 

който може да причини увреждане.

•
 

Рискът представлява по-голяма или по-малка 
вероятност дадено лице да получи увреждане 
поради опасност.



От кого се извършва ОР? 

•
 

Лицето, което извършва ОР, може да бъде:
►самият работодател;
►служители, назначени от работодателя за тази цел;
►външни оценители или изпълнители, АКО на 
работното място няма компетентен персонал за 
целта.

•
 

На оценителят(те) трябва да бъде осигурена 
необходимата информация, обучение, ресурси, 
време и помощ. 

•
 

Независимо кой провежда ОР, в крайна сметка 
отговорност за оценката носи работодателят.



Как се извършва оценка на риска? 

Съществуват два принципа, които винаги трябва да
 се вземат предвид при предприемане на ОР:

•
 

ОР трябва да е структурирана, за да се гарантира, 
че обхваща всички опасности и рискове (напр. да 
не се пренебрегват второстепенни задължения, 
като дейности по почистване). 

•
 

Когато бъде набелязан даден риск, ОР трябва да 
започне от първите принципи с определяне на 
възможностите за отстраняване на риска.



Подход от пет стъпки за оценка на риска 
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 повечетоорганизации :



Стъпка 1: Набелязване на опасностите и 
застрашените лица (1) 

Няколко съвета, които ще ви помогнат да набележите по-

 
значителните опасности:

•

 

обходете работното място, като търсите фактори, които могат 
да причинят увреждане;

•

 

консултирайте се с работниците и/или техните представители 
относно проблемите, които са срещнали;

•

 

обърнете внимание на дългосрочните опасности за здравето 
(високи нива на шум или експозиция на вредни вещества), както 
и на по-сложните или не толкова очевидни рискове;

•

 

запознайте се с документацията за трудовите злополуки и 
здравословните проблеми в предприятието;

•

 

потърсете информация от други източници, например:
► ръководства с инструкции или данни от производители и 

доставчици;
► интернет страници на тема безопасни и здравословни условия на 

труд;
► документи с нормативни и други изисквания, свързани с работното 

място. 



Пример за полезни инструменти за набелязване на 
опасности: списък за проверка 

№ Опасност: ПОЖАР ДА НЕ

1 Използват ли се оксидиращи или запалими 
вещества? 

2 Съхраняват ли се оксидиращи или запалими 
вещества във вентилирани помещения? 

3 Има ли някакви източници на запалване? 

4 Добре ли са обозначени зоните с опасност от 
пожар? 

5 Има ли планове за спешни случаи и евакуация? 

6 Има ли противопожарни аларми? 

7 Обозначени ли са маршрутите за евакуация? 



Стъпка 1: Набелязване на опасностите и 
застрашените лица (2) 

•
 

По отношение на всяка опасност е важно да се знае:
►кои/какви групи хора могат да бъдат наранени: това помага 
за определяне на най-добрия начин за справяне с риска;

►как тези хора взаимодействат с опасностите (напр. чрез 
пряко или косвено излагане);

►как могат да получат увреждане, т.е. какви видове травми 
или проблеми за здравето могат да възникнат.

•
 

Специално внимание трябва да се обърне на 
проблемите на пола и на групите работници, които 
могат да са изложени на повишен риск или да имат 
по-специални изисквания:
►Работници с увреждания
►Млади и възрастни работници
►Бременни жени и кърмачки
►Необучен или неопитен персонал (в това число 
новоназначени, сезонни или временни работници)



Стъпка 2: Оценка и определяне на приоритети при 
рисковете 

•

 

За да се определи дали рискът е малък, среден или голям, 
трябва да се вземе предвид: 

► степента на вероятност дадена опасност да причини увреждане;
► потенциалната сериозност на увреждането;
► честотата (и броят) на работниците, изложени на тази опасност. 

•

 

В повечето случаи би трябвало да е достатъчен опростен 
процес, основан на преценка, която не изисква специализирани 
умения или сложни техники:

► дейности с ниска степен на опасност;
► работни места, където рисковете са добре познати и вече 

определени и където съществуват налични средства за контрол.
•

 

В случай на по-сложни опасности или дейности е възможно да 
са необходими професионални умения, помощ и съвети.



Стъпка 3: Решение за предприемане на 
превантивни действия 

При вземане на решение за прилагане на превантивни 
и защитни мерки е необходимо да се определи:

•
 

възможно ли е отстраняването на риска, а в случай 
на невъзможност:

•
 

начини за свеждане до минимум или контролиране на 
рисковете, така че да не застрашават безопасността и 
здравето на лицата, изложени на тези рискове. Това 
може да се направи посредством:

► борба с източниците на рискове;
► адаптиране на работата към лицето, което я извършва;
► адаптиране към техническия напредък и към промените в 

информацията;
► замяна на опасните рискове с неопасни или с по-малко опасни;
► прилагане на организационни или колективни предпазни мерки 

вместо на индивидуални предпазни мерки (които са решение в 
краен случай);

► предоставяне на подходящи инструкции и информация на 
работниците.



Стъпка 4: Предприемане на действия 

•
 

Приложете превантивните и защитните мерки. 

•
 

Ефективното изпълнение включва 
разработването на план, в който се определят: 
►лицата, които осъществяват мерките;
►крайни срокове за извършване;
►средствата, предвидени за прилагане на мерките.



Стъпка 5: Контрол и преглед

•
 

Ефективността на прилаганите превантивни мерки 
следва да се наблюдава.

•
 

Оценката следва да се преразглежда и редактира 
при необходимост, включително:
►при настъпване на значителни промени в 
организацията;

►в резултат на заключенията от разследване на 
злополука или инцидент; 

►в случаите, когато предприетите превантивни мерки 
са недостатъчни или вече не са подходящи;

►за да се  гарантира, че заключенията на ОР все още са 
актуални.



Документиране на оценката (1)

•
 

Оценката на риска трябва да бъде 
документирана.

•
 

Подобна документация може да се използва като 
основа за:
►предаване на информация на заинтересованите 
лица;

►преценка дали са въведени необходимите мерки;
►предоставяне на доказателства на надзорните 
органи;

►преразглеждане на мерките при промяна на 
обстоятелствата.



Документиране на оценката (2) 

Препоръчва се да бъдат документирани поне следните 
характеристики:

•
 

име и длъжност на лицето/лицата, извършили 
проверката;

•
 

набелязаните опасности и рискове;
•

 
групи работници, които са изложени на определени 
рискове;

•
 

преценка/разглеждане на рисковете;
•

 
необходимите превантивни и защитни мерки;

•
 

подробности за въвеждането на мерките, включващи 
име на отговорното лице и дата;

•
 

подробности за участието на работниците и на техните 
представители в процеса на оценка на риска.



Отговорности на работодателите
Работодателят е длъжен да:
•

 
организира ОР;

•
 

избере лицето/лицата и да гарантира тяхната 
компетентност;

•
 

оцени рисковете и въведе предпазни мерки;
•

 
включи работници в процеса на ОР;

•
 

консултира работниците или техните представители по 
въпроса за организацията на ОР, както и лицата, 
извършващи ОР и прилагащи превантивните мерки;

•
 

разполага с оценка на рисковете;
•

 
изготви документация за ОР, след консултации с 
работниците и/или техни представители, или дори да ги 
включи в работата, и да им предостави документацията;

•
 

гарантира, че всички заинтересовани лица са информирани 
за всяка опасност и всяка вреда, на които могат да са 
изложени, и за всичките предпазни мерки, предприети за 
предотвратяването на тези рискове.



Права и отговорности на работниците
Работниците и/или техните представители имат 

правото/задължението да:
•

 

получават консултации относно процедурите по организиране 
на ОР и за назначаването на лицата, изпълняващи задачата;

•

 

вземат участие в ОР;
•

 

уведомяват своите контрольори или работодатели за 
забелязани рискове;

•

 

съобщават за всякакви промени на работното място;
•

 

получават информация за рисковете за тяхната безопасност и 
здраве и за мерките, необходими за отстраняването или 
намаляването на тези рискове;

•

 

поискат от работодателя да приложи подходящи мерки и да 
отправи предложения за свеждане до минимум на опасностите 
или за премахване на източника на опасността;

•

 

сътрудничат на работодателя, за да се гарантира безопасност на  
работната среда;

•

 

полагат грижи за собствената си безопасност и здраве и на 
безопасността и здравето на останалите лица, които могат да 
бъдат засегнати от техните действия.



Места за получаване на помощ
На интернет страницата на Агенцията има много 
информация и ръководства, които могат да ви помогнат:

►Информация за кампанията за ОР 
как да участвате;
материали за кампанията:

http://hw.osha.europa.eu

►По-подробен раздел за ОР, включващ:
информация за ОР;
примери за добри практики в Европа;
практически инструменти: ръководства, списъци за 
проверка и други:

http://osha.europa.eu/topics/riskassessment

http://hw.osha.europa.eu/
http://osha.europa.eu/topics/riskassessment


http://hw.osha.europa.eu

Добре е за теб. Добре е за бизнеса. 
Европейска кампания 
за оценка на риска 
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