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          Дисертационният труд е обсъден и насочен за защита пред научно жури от катедра 

„Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър”  

гр. Варна. 

          Дисертационният труд е с обем от 126 страници и се състои от увод, изложение в 3 глави, 

заключение, списък с използвана литература и четири приложения. Съдържанието на всяка от 

главите  е разпределено в отделни параграфи, като в края на всяка глава са направени конкретни 

изводи. Основният текст съдържа 27 фигури и 15 таблици. Списъкът на  литературните източници 

се състои от 103  заглавия на турски език,  английски език и български език. 

Авторът на дисертационния труд е докторант на самостоятелна подготовка в катедра 

„Строителство на сгради и съоръжения” при Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” 

гр. Варна. 

 

 

 

 

 

 

 

Защитата на дисертационния труд пред научно жури ще се състои на 31.08.2017 г. в 14,00 

часа в Заседателната зала на ВСУ „Черноризец Храбър“    на заседание на научното жури. 

Материалите по защитата са на разположение на интересуващите се в канцеларията на катедра 

„Строителство на сгради и съоръжения”  към Архитектурен факултет на ВСУ „Черноризец Храбър” 

, стая А226, при  секретаря на катедрата. 
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I. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

1.1. АКТУАЛНОСТ НА ПРОБЛЕМА 

 

Темповете на икономически ръст на Република Турция за последните години ѝ отреждат 

едно от местата на най-динамично развиващите се страни в света.  Строителството се превръща в 

един от важните сектори на турската икономика, заемащ  водеща позиция в обема на инвестициите 

в страната. Докато темповете на икономически растеж през последното десетилетие получават 

голямо международно признание, в същото време  нивото на  трудов травматизъм е много високо - 

Турция се нарежда на второ място в света след  Китай и на първо място в Европа по количество на 

трудови инциденти в строителството. Като основна причина за възникване на производствени 

травми и смъртни случаи може да бъде посочено лошото физическо и психическо състояние на 

работещите, вследствие преумората им на работното място, която е резултат от лошата организация 

на почивка в зоните за отдих. 

 

          Актуалността на темата на дисертационния труд се обуславя от необходимостта за 

ограничаване на трудовия травматизъм в строителния сектор  чрез подобряване на качеството и 

ефективността на  труда на персонала в зоните за отдих. 

 

1.2.  ЦЕЛ И ЗАДАЧИ НА ДИСЕРТАЦИОННАТА РАБОТА 

 

Цел на докторската теза е  изследване на безопасните условия на труд на персонала в 

зоните за почивка  и отдих на строителния сектор в Република Турция с оглед възстановяване на 

психическото и здравно състояние на работещите.  

За постигане на целта е необходимо да се  решат следните задачи: 

1. Да се проучат факторите на трудовата дейност на работещите в строителния сектор, 

водещи до настъпване на трудови злополуки и професионални заболявания. 

2. Да  се  анализират   безопасните   условия   и  ефективността  на работа на  персонала  в 

зоните за почивка и отдих с  цел пълно възстановяване на психическото и здравно състояние на 

работещите. 

3. Да се разработи система за организиране на почивката в зоните за отдих на строителния 

сектор. 

4. Да се проведе представително проучване за условията на почивка на работещите в 

зоните за отдих на строителния сектор.  

 

Обект на научното изследане са зоните за отдих на строителни  фирми, участващи в 

изграждане на магистрала и съпътстващо строителство на съоръжения и сгради в източен Анадол, 
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област  Татван, от Битлиз до  Чалдиран Догубеязид,  където са проведени натурни изследвания за 

доказване на настоящата теза.                  

 

1.3. МЕТОДИ НА ИЗСЛЕДВАНЕ 

За постигане на основната цел и за изпълнение на задачите, които са поставени пред нея 

се използват предимно възможностите на метода на математическата статистика, тестовото и 

анкетно проучване, метода на сравнението, метода на взаимосвързаното изучаване на отделните 

елементи и метода на експертната оценка.  

 

II . ОБЕМ И СТРУКТУРА НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

          Дисертационният труд е структуриран в  увод,  3 глави, заключение и препоръки, с общ обем  

126 страници.  В основния текст се съдържат 27 фигури и 15 таблици. Списъкът с използваната 

литература наброява 103 източника – турски, чуждестранни и интернет източници. В допълнение са 

обособени 4 приложения. 

 

III. КРАТКО ИЗЛОЖЕНИЕ НА ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД 

 

УВОД 

В увода е изтъкнато, че в последните години Република Турция се превръща в една от най-

бързо развиващите се икономики в света. По брутен вътрешен продукт тя се намира сред страните-

лидери (17-та икономика в света). Заедно с икономическия ръст, високи темпове на развитие 

получава и строителния сектор. Строителството се очертава като един от водещите сектори на 

турската икономика – фиг. У1  [1].   

 

Фигура У1. Брутен вътрешен продукт в строителния сектор (в млн. тур. лири) 



 

6 
 

През 2016 г. строителната индустрия отбелязва  8,5%  ръст спрямо предходната година, като 

съответно 1,981 млн. души са заети в строителния сектор. Индексът за заетост в строителната 

индустрия се е увеличил от 69,2 % през 2015 г. на 75,0 % през 2016 г.  [2]. 

Оценено е, че строителната индустрия играе важна роля в икономическото развитие на 

Република Турция. Увеличаването обемите на строителството води до нарастване броя на местата, 

заети в този отрасъл от промишлеността. Наемат се работещи без необходимия професионален опит 

и знания по безопасни условия на труд (БУТ), което е предпоставка за възникване на инциденти. 

През последните години в строителния сектор се очертава явна тенденция към увеличаване броя на 

трудови злополуки (фиг. У5) [3]. 

 

 

 

Фигура У5. Разпределение по години на травматизма в строителния сектор 

 

Трудови инциденти, трайни увреждания и смъртни случаи възникват като правило в края на 

работното време (табл. У4) и в края на работната седмица (фиг. У6), когато в организма на 

работещите настъпва състояние на умора  [5]. 

 

Таблица У4. Часови показатели на нещастните случаи в  строителния сектор 

 

Работни 

интервали 
Инциденти % 

Трайни 

увреждания 
% 

Смъртни 

случаи 
% 

Общо, 

бр. 

8,00÷9,00 4 16 2 8 1 4 7 

9,00÷10,00 2 8 1 4 0 0 3 

10,00÷11,00 1 4 0 0 0 0 1 

11,00÷12,00 1 4 0 0 0 0 1 

12,00÷13,00 1 4 0 0 0 0 1 

13,00÷14,00 1 4 0 0 1 4 2 

14,00÷15,00 2 8 1 4 1 4 4 

15,00÷16,00 3 12 1 4 1 4 5 

16,00÷17,00 4  16 2 8 2 8 8 

17,00÷18,00 6 24 2 8 2 8 10 
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Фигура У6. Разпределение на трудовите инциденти по дни в седмицата 

В дисертационният труд е посочено е, че характерът на трудовата дейност на строителя се 

определя както от физическото натоварване, така и от нервното и емоционалното напрежение, 

ритъма, темпа на работа и нейната монотонност, обема на възприеманата информация и от други 

фактори.  

Изтъкната е като основна причина за възникване на производствени травми и смъртни 

случаи на строителната площадка, лошото физическо и психическо състояние на работещите в края 

на трудовия ден и седмица, вследствие на преумората им и стреса на работното място. Преумората 

настъпва при нарушаване на режима на труд и отдих и лоша организация на почивката на 

работещите.  

Обоснована е необходимостта от ефективен отдих на работещите, за възстановяване на 

тяхното физическо и психическо състояние, което зависи от качествената работа  на персонала, 

отговарящ за тези дейности в зоните за почивка. 

1 ГЛАВА. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И ПОЧИВКА В ЗОНИТЕ ЗА ОТДИХ 

НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР 

          В първа глава от дисертацията е подчертано, че за проучване на съвременното състояние на 

безопасните условия на труд в зоните за отдих на строителния сектор е необходимо преди всичко да 

се диференцират съответните понятия безопасни  условия  на  труд (БУТ) и безопасна работна 

среда.  

  Понятието безопасни  условия  на  труд се определя  като съвкупност от 

материални, технически, технологични, организационни, икономически и психосоциални фактори 

на работната среда и трудовия процес, които оказват влияние върху функционалното състояние на 

работещия, както и върху производителността и ефективността на неговата трудова дейност [20]. 
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Понятието безопасна работна среда означава среда, в която са създадени предпоставки за 

добро физическо, психическо и социално състояние на работещия при извършване на неговата 

трудова дейност. Основните цели за осигуряване и поддържане на безопасна работна среда са 

следните:  

 съхраняване на трудоспособността на работещите; 

 предпазване от неблагоприятни въздействия и рискове, свързани с условията на 

производство и изпълнението на трудовите задължения на  работещите. 

      Съвкупността от факторите, които  формират  безопасната   работна  среда   обхваща: 

 материални фактори – безопасни  суровини,  материали,  енергия, горива; 

 технически фактори – безопасни машини, апарати, инструменти, съоръжения, инсталации, 

работни помещения и работни площи, обзавеждане, степен на механизация и автоматизация; 

 технологични фактори – безопасни технологии (отпадни и безотпадни), характер на 

технологията (информационно-комуникационна, физическа, биологическа, химическа, 

смесена), начин на структуриране на  технологичните  процеси (предметен, поточен, групов, 

смесен), тип на производството (единично, серийно, масово); 

 организационни фактори – форма на организацията на труда, вид на трудовото 

правоотношение, организация на работното място, работно време и режим на труд и 

почивка, форми и системи на заплащане на труда; 

 психосоциални фактори – трудово натоварване, интензивност и монотонност на работата, 

социални контакти, мотивация за труд, психичен микроклимат; 

 икономически фактори – равнище на производителност на труда, конкурентноспособност, 

             икономическо състояние на предприятието. 

1.1. Работоспособност, умора и стрес-фактори на трудовата дейност 

         Разгледана е причинно-следствената връзка между работоспособността от една страна и 

преумората и стреса на работното място от друга страна. Посочено е, че за да бъде осъществено 

проучване на съвременното състояние на безопасните условия на труд в зоните за отдих на 

строителния сектор е необходимо преди всичко да се дефинират съответните понятия [10]: 

 

 Работоспособност – съвкупност от физиологични и психологични  процеси, при наличието 

на които дадена трудова дейност се извършва за известна продължителност от време с 

определена ефективност. В психофизиологичен план работоспособността е пряко свързана 

със състоянието на нервната система чрез променлива във времето величина, наречена 

напрегнатост; 

 Напрегнатост - състояние на работещия, определено от качественото  своеобразие и  

интензивност на психологичните и физиологични процеси, осигуряващо изпълнение на 

определена дейност;  
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 Умора – временно  функционално  състояние  на  организма, което се  характеризира с 

намалена работоспособност, вследствие на интензивна и продължителна работа. 

 трудов стрес – емоционалните, физически и физиологични реакции, които настъпват, 

когато трудовите изисквания не съответстват на способностите, възможностите или 

очакванията на работещия. 

  Чрез анализа на литературните източници е установено, че за трудещите се умората и 

стресът на работното място се превръщат в един от главните фактори за увреждане на здравето. 

Редица изследователи определят стреса като “болестта на 21-ви век” [10÷16].  

 

Изтъкнато е, че работоспособността като променливо състояние на работещия се 

характеризира със следните фази [21] : 

 

 Фаза на навлизане в строителните дейности А1 (А2), (фаза на вработване или нарастваща 

работоспособност)–фиг. 1.1. 

      Посочено е, че в началния период работоспособността е на по-ниско ниво, като постепенно 

работещият увеличава своята работоспособност и в по-кратък период–А1 (или в по-продължителен–

А2) достига до активно работно състояние с устойчива работоспособност.   

 

 

 

Фигура 1.1. Фази на работоспособността 

 

В  този  период навикът на  работещия е  неустойчив,  съпровожда се  с излишни  движения, 

показателите на качеството и ефективността на извършваната работа са по-ниски.  Това  е период на 

адаптация на работещия към строителните дейности; 

 Фаза на оптимална (устойчива) работоспособност -В.  

             Подчертано е, че този стадий се характеризира с  висока производителност на строителната  

дейност на работещия и същевременно с понижена напрегнатост на физиологичните му функции; 

 Фаза на плавен спад на работоспособността - С 
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       В този интервал е посочена възможността за преодоляване на усещането за умора и съхраняване 

на качеството на извършваните дейности за по-продължителен период на време; 

 Фаза на рязко спадане на работоспособността – D 

       В  тази  фаза  намаляването  на  работоспособността е  свързано  с променящите се  физични  

и  психични  възможности  за компенсация, определени от волевата неустойчивост. Забелязват се 

нарушения на ритъма на работа, увеличаване броя на грешките и понижаване качеството на 

извършваната работа; 

 Фаза на развитие на умората -  F 

Равнището  на  производителността  на труда на работещия започва да  се 

понижава, намалява се обема и се влошава качеството на извършваната работа, увеличава  се  

количеството  на  грешките; 

 Фаза на краен подем на работоспособността (минимална) – E 

          Подчертано е, че при правилна организация на трудовата дейност, спазване на 

регламентираното време за труд и отдих, спазване на технологичните почивки, въпреки  

понижаването на работоспособността в края на работния цикъл, могат да се наблюдават прояви на 

крайно усилие, повишена емоционална възбуда и да се достигне до подем на работоспособността.  

 Проведеният анализ на продължителността на различните фази показва, че фазата на 

навлизане  в строителните дейности е с продължителност от 30 до 90 минути, а фазата на 

оптималната  работоспособност може да бъде до 3 часа. Подчертано е, че  чувствително  

нарастване  на  злополуките е възможно във фази А1 (А2) , както и във фази C, D и F [22]. 

Някои изследователи определят умората като временно и обратимо понижение на 

работоспособността в резултат на усилията на работещия при извършване на работа [23÷27]. 

Умората е нормална реакция на организма, която е сигнал за необходимост от почивка или 

прекратяване на работата с цел предпазване на организма от крайно изтощение.  

Посочено е, че развитието на умората преминава през няколко симптоми и степени, които 

характеризират закономерните изменения на функционалното състояние на работещия – табл. 1.1. 

 

Таблица 1.1. Характеристика на степените и симптомите на умора 

 

Симптом 1 степен 2 степен 3 степен 4 степен 

Намаляване 

дееспособността 
Малко Забележимо Изразено Рязко 

Емоционални 

изменения 

Намаляване 

интереса към 

работата 

Неустойчиво 

настроение 
Раздразнителност 

Угнетеност, 

агресивност 

Разстройства на 

съня 

Трудно заспиване 

или събуждане 

Много трудно 

заспиване или 

събуждане 

Сънливост през 

деня 
Безсъние 

Намаляване на 

умствената 

работоспособност 

Няма 
Трудно 

съсредоточаване 
Често забравяне 

Отслабване на 

вниманието и 

паметта 
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Обобщено е, че умората е временно намаляване на работоспособността, предизвикано от 

продължителна и интензивна работа, изразено в намаляване количеството и качеството на работата, 

влошаване на координацията на функциите.  Обикновено процесите, възникващи при развитие на 

умора се пречупват в съзнанието на работещия във вид на чувство за отпадналост.  

Преумората (отпадналостта)  не  всякога  се  появява  отведнъж след 

натрупване  на съответната степен  на  умора. Проведеният анализ показва, че основните причини за 

преумората в строителния сектор са следните: 

 Умора, при прекомерно физическо и психическо натоварване, която не намалява  след 

почивка и постепенно се натрупва; 

 Неблагоприятни  санитарно-хигиенни  условия  на  труд, характерни за някои видове 

строителни дейности;  

 Лоша  организация  на  почивката на работещите, отсъствие на регламент 

           на  режима  на труд и отдих в строителните компании. 

 

1.2 . Регламентирани условия на труд и отдих 

 

Изтъкнато е, че запазването на  висока трудоспособност и намаляване на трудовия 

травматизъм на работещите се гарантира с въвеждането на законова уредба. Законодателството 

задължава работодателите да организират и съблюдават гарантираните условия на труд и отдих на 

работещите. Подчертано е, че системата от безопасни условия на труд се изгражда на основата на 

комплекс от международни и национални регламенти. Законовата уредба по тези въпроси е 

различна в различните страни. Когато съдържанието на съответните национални закони е 

незадоволително, се прибягва към международната законова уредба. 

 

 1.2.1. Национална нормативна база на Република Турция 

 Проведен е обстоен анализ на Националната нормативна база на Република Турция по 

въпросите за безопасни условия на труд, която включва: 

 Конституция на Република Турция, V. Разпоредби, свързани с труда, Член 49. Б. Условия 

на труд и право на почивка и свободно време [26]. 

Този член определя, че „Конституцията на Република Турция гарантира правото на труд и отдих 

за всички граждани на страната, независимо от пол, възраст, социално положение и религия“; 

 Закон № 4857 за правото на труд и почивка  (публикуван в Държавен вестник на 

Република Турция от 22 май 2003 г. с номерация 25134) [27]. 

Чл. 68 от този закон регламентира правото на почивка и отдих на работещите; 

 Закон № 6356. Кодекс на профсъюзите и колективното договаряне (публикуван в 

Държавен вестник на Република Турция от 7 ноември 2012г  с номерация 28460) [28]; 
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Чл. 1 от Кодекса регламентира клаузите, включващи задълженията на държавата за гарантиране 

на условията за труд и отдих при сключване на рамковите договори с профсъюзните 

организации; 

 Закон № 6098. Кодекс за задълженията на работодателите (публикуван в Държавен 

вестник на Република Турция от 4 февруари 2012 г. с номерация 27836) [29]. 

Чл. 7 от Кодекса определя правата и задълженията на работодателите за гарантиране на 

условията на труд и отдих на работащите в съответните сектори на икономиката. 

 Закон № 6331. Кодекс за здраве и безопасност на работното място 

          (публикуван в Държавен вестник на Република Турция от 30 юни 2012 г.  

           с номерация 28339) [30]. 

     Посочено е, че тази законова уредба диференцира  минималните периоди 

     за отдих на работещите в Република Турция.  

 

1.2.2. Нормативна база на Европейския Съюз 

Подчертано е, че осигуряването на безопасни условия на труд заема важно място в правната 

уредба на Европейския Съюз. Правото на безопасни условия на труд е декларирано във всички 

основополагащи нормативни документи на общността, а принципите, процедурите, нормите и 

изискванията за осигуряването на това право са разработени и конкретизирани в над двадесет 

директиви. 

 Конвенция за защита на правата на човека и основните свободи [32],  

             приета на 22.11.1984 г. в Страсбург.; 

          Тази конвенция е свързана с осигуряване на граждански права и свободи, като правото на 

живот и труд, свобода на мисълта, съвестта и религията; 

 Европейска социална харта [33] приета на 18.10.1961 г. в Торино; 

В изброените в чл. 31 от раздел I - права и свободи, които защитава Хартата, първите три места 

заемат правото на труд, правото на справедливи условия на труд и правото на безопасни условия на 

труд.  

 Директива  89 /3 91 / ЕИО  на  Европейския  Съюз  [34],   приета   на 

             12.06.1989 г. в Страсбург.  

     Особено значение придобива тази рамкова Директива за прилагането на мерки за насърчаване на 

подобряването на безопасни условия на труд.  

 

       1.2.3.Основни нормативни документи на Международната организация 

                на труда. 

 Устав на международната организация на труда (МОТ [35], приет на 11.04.1919 г. в 

Женева; 

В Устава на МОТ са очертани основните задачи за подобряване условията на труд и закрила на 

 трудещите се срещу трудови злополуки и професионални заболявания, както и структурата и 
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 начина на функциониране на МОТ за тяхното реализиране; 

 Декларация за целите и задачите на МОТ, приета на 10.05.1944 г. във 

          Филаделфия [36]; 

Декларацията разширява обхвата на дейност и поставя нови задачи за подобряване условията на 

труд, за осигуряване на пълна заетост, за гарантиране на подходяща защита на всички трудещи се. 

 Декларация на МОТ за основните принципи и права на труда [37],  

           приета на 18.06.1998 г. в Женева. 

       Декларацията свързва подобряването на условията на труд с подкрепата на 

силни социални политики с цел установяване на широко и устойчиво развитие.  

       Изтъкнато е, че заявените основополагащи цели, принципи и задачи се осъществяват на 

основата на конвенциите на МОТ, които по своята същност представляват международни трудови 

закони, задължителни за страните членки след ратификацията им от съответните национални 

законодателни органи. От общо 200 конвенции на МОТ Република Турция е ратифицирала 95 

конвенции, 18 от които са денонсирани, ревизирани или отменени, като остават в сила 77 

конвенции на МОТ.  

 

 

 

ИЗВОДИ ОТ ПЪРВА ГЛАВА 

 

Основните изводи и резултати от първа глава са синтезирани в следните точки. 

1. Дефинирани са основните фактори, които  формират  безопасната   работна   среда   в 

строителния сектор. 

2. Определени са фазите, степените и симптомите на умора, напрегнатост и трудов стрес. 

3. Направен е задълбочен анализ на влиянието на различни фактори за възникването на 

трудови инциденти в строителството. 

4. Анализът показва, че основна причина за възникване на трудов травматизъм на строителната 

площадка е лошото физическо и психическо състояние на работещите, вследствие 

настъпването на преумора на работното им място. 

5. Проведеният анализът доказва необходимостта от изследване на условията за 

възстановяване на физическото и психическо здраве на работещите в зоните за отдих на 

строителния сектор.  
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              2 ГЛАВА. СИСТЕМА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД И 

                                 ОТДИХ 

 

2.1. Съвременно състояние на безопасните условия на труд и  почивка в зоните за 

        отдих. 

Във   втора   глава   от   дисертацията   е   проведен   обстоен    анализ на безопасната работна 

среда, като главна и неотделима съставна част  от безопасните условия на труд.  

Изтъкнато е, че безопасна работна среда в зоните за отдих на строителния сектор се 

осигурява с проектиране, изграждане и въвеждане в процес на експлоатация на материалната база на 

работната среда в тези зони.  

Добре функциониращата материална база в зоните за отдих е важно условие за 

възстановяване на трудоспособността на работещите. 

Подчертано е, че проведените задълбочени изследвания за организацията на БУТ в 

строителни компании, както и анализът на литературните източници [39÷52] за състоянието на 

материалната база и нивото на теоретични познания и практически умения на обслужващия 

персонал в зоните за отдих, ангажиран с пълноценното възстановяване на здравето и функциите на 

работещите, позволяват да бъдат направени следните оценки: 

 Работодатели на малки строителни фирми с неголеми обеми строителни работи, които  са 

разположени основно в провинция Източен и Централен Анадол, практически не се интересуват от 

въпросите, свързани с организацията за осигуряване на БУТ и почивка в зоните за отдих. 

Обслужващият персонал в зоните за отдих в тези организации обикновено е наемен, без нужната 

професионална квалификация и сертификати за извършваната дейност (основен и помощен 

медицински  персонал, специалисти по психология на труда и терапия на умора и стресови 

състояния, кухненски работещи, електротехници и др.); 

 Работодатели в големи строителни компании, които участват в конкурси по европейски и 

международни програми и желаят да задълбочават сътрудничеството си с чуждестранни  фирми, за 

да печелят търговете и работят по международни проекти, се принуждават от условията на конкурса 

да спазват международните задължения, норми и стандарти за осигуряване на безопасни условия на 

труд и почивка в зоните за отдих; 

 Практически отсъстват изградени и добре функциониращи зони за отдих на строителния 

сектор. 

     Направеният анализ   на  съдържанието на основните   закони   и подзаконови актове  на 

Националната   нормативна база  на  Република Турция показва, че регламенти за осигуряване на 

безопасни условия на труд и почивка на работещите от строителния сектор в зоните за отдих 

не са приети.  

В резултат на анализа е обоснована необходимостта от разработване и внедряване на 

допълнение към съществуващата нормативна база на Република Турция за БУТ. 
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2.2. „Система за осигуряване на безопасни условия на труд и почивка в зоните за отдих 

        на строителния сектор”  

 

 2.2.1. Регламенти на „Системата за осигуряване на безопасни условия на труд и почивка 

                        в зоните за отдих на строителния сектор”   

Подчертано е, че по своята същност „Системата за осигуряване на безопасни условия на 

труд и почивка в зоните за отдих на строителния сектор” е съвкупност от принципи, правила, 

методи, средства и ред за създаване на материална база и поддържане на безопасни и здравословни 

условия на територията на зоните за отдих.  

Изтъкнато е, че за да изпълнява всички закони и подзаконови норми и определените му с тях 

изисквания и отговорности, работодателят създава, поддържа и усъвършенства тази система за 

осигуряване на БУТ и почивка, както в зоните за отдих, така и в определени зони на строителната 

площадка. Тя е съставна част от цялостната система за управление на строителната фирма и 

съдейства за реализиране на нейната стратегия и политика. 

Посочено е, че предназначението на системата за почивка и отдих е осигуряване на 

необходимите предпоставки за опазването и възстановяването работоспособността на работещите. 

Значението и ефективността на системата се оценяват по това, доколко тя допринася за намаляване 

на трудовите злополуки и професионални заболявания, повишаване на производителността на труда 

и качеството на строителните дейности.  

В системата са формулирани основните понятия работно време, работна пауза, време за 

почивка и отдих: 

- работно време – това е определена от държавата мярка за обществено  необходимото 

количество труд, изразено чрез неговата продължителност, което работещият предоставя на 

работодателя по трудовото правоотношение; 

- работна пауза – това е част от работното време, предоставена на  работещия за 

удовлетворяване на негови лични нужди. Работните паузи според тяхната функционалност 

се разделят на  пауза за безопасност и пауза за отдих;  

- време за почивка и отдих–това е време, през което работника и  служителя са освободени от 

             задължението им да предоставят работната си сила на работодателя и да изпълняват 

             трудовите си задължения по трудовото правоотношение.   

             Регламентирани са видовете почивки по време на работа, които се категоризират на: 

а)    активни - включват двигателна дейност, спортни и физически упражнения; 

б)    полупасивни  –  включват разходки, спортни игри, леки физически упражнения; 

в)    пасивни - провеждат  се  в   седяща  или  друга  свободна   поза   и  включват четене, музика, 

психично разтоварване. 

Показано е, че активните почивки се прилагат при работа с намалена двигателна активност в 

строителния сектор, леко и умерено физическо натоварване, монотонна и еднообразна работа, 

принудителна работна поза. 
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Полупасивни почивки се прилагат при работа с умерен темп, средно по степен физическо 

натоварване и/или нервно-психично напрежение, седяща работна поза, повишено  натоварване. 

Пасивни почивки се прилагат при заети с тежък и много тежък физически труд, голямо 

нервно-психично напрежение, висок темп на работа, принудителна   работна   поза,   постоянни   

преходи  на значителни разстояния, стояща работна поза. 

 Изтъкнато е, че с тази система се определят минимални изисквания за безопасност по 

отношение на организацията на работното време на работещите. 

Тези изисквания обхващат: 

- минимална продължителност на междудневната почивка, междуседмичната почивка и 

годишния отпуск,  

- максимална продължителност на почивките в работно време и на седмично работно време; 

- някои аспекти на нощния труд и работата на смени. 

„Системата за осигуряване на безопасни условия на труд и почивка  в зоните за отдих на 

строителния сектор”  гарантира, че всички работещи имат право на: 

- минимална междудневна почивка от 11 последователни часа за всеки период от 24 часа; 

- почивка по време на работа в рамките на работен ден, по-дълъг от 6 часа; 

- почивка без прекъсване от 24 часа на всеки 7 дни плюс междудневната почивка от 11 часа; 

Подчертано е, че при работен ден с продължителност повече от 6 часа - работодателите са 

задължени да въведат  физиологични режими на труд и отдих. Физиологични режими на труд и 

отдих по време на работа се разработват и въвеждат при всички видове трудова дейност и във 

всички фирми и организации, независимо от формата на собственост, когато е изпълнено условието 

за по-дълъг от 6 часа работен ден. Въвеждането на физиологични режими на труд и отдих по време 

на работа е задължение на работодателя и е неразделна част от цялостната фирмена политика за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

Изтъкнато е, че регламентираните почивки се провеждат извън работното място в специално 

обзаведени помещения или площадки (зони за отдих или рекреационни възли). При  строителни  

дейности с тежко и много тежко физическо натоварване (енергоразход над 5 kсаl/min) общото време 

за почивки по време на работа може да достигне от 25 % до 50 % от времето за работа. 

Обоснована е целесъобразността на „Системата за осигуряване на безопасни условия на 

труд и почивка  в  зоните за отдих на строителния сектор” , която следва да постигне: 

 създаване на подходяща материална база в зоната за отдих; 

 осигуряване на адекватни човешки ресурси (обслужващ персонал) с необходимата 

професионална квалификация; 

 съблюдаване на режимите на труд и почивка от работещите за осигуряване на тяхната 

устойчива работоспособност, намаляване на умората и опазване на физическото и 

психическо им здраве; 

За да се постигне тази цел, структурата на системата  включва: 

 нормативни изисквания за проектиране на материалната база в зоната за отдих; 
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 строителни норми и стандарти за изграждане на базата, функционалните помещения и 

околната среда; 

 експлоатация на материалната база, съгласно съответните регламенти; 

 определяне функциите на специализираните органи, служби и длъжностни лица; 

 разработване на планове и програми и създаване на вътрешно-нормативна  уредба  за  

осигуряване  режимите  на  ефективна  почивка  и 

     отдих на работещите; 

 

2.2.2. Общи изисквания за проектиране на модулна (подвижна) база в зоната за отдих 

 

Подчертано е, че разработените общи изисквания се  базират на Директива 92/57 ЕИО на ЕС 

от 24 юни 1992 година за прилагане на  минимални изисквания за безопасност и здраве на временни 

или подвижни строителни  участъци [57].   

 

Таблица 2.1. Структура на битовите и санитарно-хигиеничните помещения 

 

Наименование на помещенията 

 
Назначение 

Съблекални, гардеробни, мивки, 

бани, душ-кабини, WC 

тоалетни,перални,  помещения за 

сушене на работно облекло и обувки  

За всички строителни работници, независимо от 

характеристиките на работния процес 

Павилиони, кухни, столови, 

помещенията за съхраняване на 

хранителни продукти и отпадъци 

 

За всички строителни работници, независимо от 

характеристиките на работния процес 

Спални помещения, помещения за 

почивка и развлечения, помещения 

за извършване на религиозни 

ритуали 

За всички строителни работници, независимо от 

характеистиките на работния процес и от  

вероизповеданието им 

Помещения за затопляне 
За работещите на открити площадки при средноденонощна 

температура 0° С и по-ниска 

 

Помещения за лична хигиена на 

жените 

 

При общо количество на работещи жени повече от  

10 бр. 

 

Помещения и площадки за 

медицински и спортни пунктове 
За всички строителни работници, независимо от 

характеристиките на работния процес 

Помещения   за обезпрашаване и 

обезвреждане 

 

За работещите при съответните условия и със специфични 

химикали и бои 
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Изтъкнато е, че общите изисквания за проектиране на модулна база обхващат комплекса от 

битови и санитарно-хигиенични помещения, както и зоните за обществено хранене,  медицинско 

обслужване и спорт.  

Количеството на помещенията и зоните, се определят в зависимост от броя на работниците 

от строителната фирма, характера и условията на строителните работи, съгласно табл. 2.1. 

 

2.2.2.1. Общи   изисквания   при   проектиране   на  модулни    битови помещения 

Направено е систематично обобщение на общите изисквания при проектиране на модулни 

битови помещения, както следва: 

 Изисквания към спалните помещения; 

Помещенията  за нощувка  следва да бъдат оборудвани с легла и шкафове, според броя на 

работещите при норма  3 кв.м./на един работещ. 

 Изисквания към помещенията за почивка и развлечения; 

Помещенията за почивка и развлечения следва да имат площ от 0,2 𝑚2/ на един работещ, но не по-

малко от 18 𝑚2. Те следва да бъдат оборудвани с радио и телевизионни приемници, машини за чай и 

кафе, вода за пиене.  

Подчертано е, че помещенията или местата за пушене следва да бъдат оборудвани с 

необходимата вентилация, а така също с урни или кошчета за хвърляне на отпадъците, съобразени с 

противопожарните норми за безопасност.  

Площта на местата за пушене се определя на база от 0,03 𝑚2/ на един работник за мъжете и 

от 0,01 𝑚2/ на един работник за жените, но не по-малко от 9,0 𝑚2; 

 Изисквания към помещенията за религиозни ритуали 

Помещенията  за  религиозни ритуали следва да имат достатъчно места според броя на работещите 

и да  бъдат  достатъчно просторни за изповядващите различните религии и оборудвани  със 

съответния инвентар; 

 

       2.2.2.2. Общи изисквания при проектиране на модулни саниторно-хигиенични 

                     помещения 

 Изисквания към съблекалните помещения 

Подходящи съблекални или шкафчета следва да бъдат осигурени за работещите, ако се налага да 

носят специални работни дрехи.  

 Изисквания към гардеробните помещения  

Облеклото в гардеробните помещения може да се съхранява по следните начини: открит начин – 

на закачалки или в открити шкафове; закрит начин – в шкафове с вратички и смесен начин (фиг. 

2.2), като само специалното облекло се съхранява в шкафове с вратички. Количеството на местата   в 

гардеробните помещения следва да бъде не по-малко от 25 % от количеството на работниците в най-

многочислената смяна; 
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Фигура 2.2.Примерна композиция на специално пригоден вагон-гардеробна 

1-шкафчета; 2- скамейки; 3-умивалници; 4- душ-кабина; 5-закачалки 

 

Количеството на местата   в гардеробните помещения следва да бъде не по-малко от 25 % от 

количеството на работниците в най-многочислената смяна; 

  Помещенията  за  изсушаване на  специалното  облекло следва да имат площ от F = 0,2 𝑚2/ 

на един работник, който използва сушилното помещение в най-многочислената смяна, но не 

по-малко от 12 𝑚2 и следва да са разположени в съседство с гардеробните помещения; 

 Помещенията   за   обезпрашаване   и    обезвреждане   на  специалното работно облекло 

зависят от начина на обезпрашаване на облеклото, но тяхната площ следва да бъде не по-

малка от 12 𝑚2 [59]. 

 Помещения за лична хигиена на жените 
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Площта    на   мястото    за    събличане   следва   да   бъде  от  0,02 𝑚2/ на една жена, но не по- 

малко от 4,0 𝑚2 . Размерът на кабините следва да бъде 1,8х1,2 m. Количеството на  местата за 

събличане се определя на база 3 места за 1 кабина.  

 Изисквания към баните и душ-кабините 

Количеството   на    душ - кабинките   се    определя    в    зависимост    от количеството работници в 

най-многобройната смяна , но не по-малко от 1 душ-кабинка / на пет работника или по време на 

действие, разчетено за   45 мин.      престой /на един работник след всяка смяна – фиг. 2.4, фиг. 2.5. 

 

 

 

Фигура 2.4. Мобилни душ-кабини – екстериор 

 

Фигура 2.5.  Примерна композиция на мобилна баня 

1-шкаф за дрехи; 2-душ-кабини; 3-скамейки 

 

 Изиквания към WC  тоалетните,  в това число и мобилните тоалетни 

WC   тоалетните,  в   това  число   и  мобилните  тоалетни   се   разполагат по  такъв  начин, че  

разстоянието  до  тях  от  битовите  помещения  да  не бъде по-голямо от 75 m., а площадката-с 

размери не по-малко 1200 х 1200 mm [60]. Ширината на тоалетната  кабина следва да  бъде  не  по–
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малка от 0,8 m., а дълбочината – не по-малка от 1,2 m. Кратността на въздухообмена в тоалетната 

кабинка следва да бъде не по-малка от 50 𝑚3/час. –  фиг. 2.6. 

 

 

 

Фигура 2.6. Разположение на мобилни тоалетни кабини 

 

 Изисквания към зоните за обществено хранене 

В  зоните  за  отдих  на  строителния  сектор  Работодателят  е  длъжен   да осигури мобилни 

кухни – фиг. 2.7 и столови – фиг. 2.8 (при неголеми по обем и времеви график строителни дейности 

– полеви столови и кухни) за осигуряването на необходимия хранителен режим на работниците. 

Режима на тяхната работа е регламентиран със Заповед от Работодателя в зависимост от сменния 

режим на тяхната работа [61]; 

 

                            

          Фигура 2.7.  Мобилна авто-кухня.                             Фигура 2.8. Мобилна авто-столова 
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Разстояние при проектирането на печките, които работят с гориво, следва да бъде 1,25 м.; 

При  двустранно  разполагане  на  работните  места,  разстоянието  между масите следва да 

бъде минимум 1,20 м.; Относителната    влажност    на    въздуха  следва да бъде не повече от 70%, в 

хладилните складове 80-85%, а в останалите помещения 40-60%. 

Подчертано е, че особено важни са изискванията към осветлението в тези помещения [62]. 

Естественото / изкуственото осветление на отделните омещения следва да отговаря на 

условията, посочени в  табл. 2.2.  

Таблица 2.2. Изисквания за осветеност в зоните за хранене 

Вид помещения 
Вид осветление (в луксове) 

 

Естествено Изкуствено 

 

минимум с обикновени лампи с луминисцентни 

лампи 

Кухни 1:8 100 300 

Производствени помещения 1:6 75 200 

Складови помещения 1:30 30 75 

Трапезарии 1:8 до 1:10 60 100 

 

 

 Изисквания към зоните за медицинско обслужване  

Състава на кабинетите и площта на здравните пунктове [63] се определя в зависимост от 

изискванията на табл. 2.3: 12m2 −при общ брой на работниците в зоната на отдих от 50 до 150 

човека;    18 m2– при общ брой на работниците в зоната на отдих от 151 до 300 човека; 

 

Таблица 2.3. Състав на кабинетите и площ на здравните пунктове 

Фелдшерски медицински пункт Площ 

 м
2
 

  

Вестибюл – чакалня, регистратура, съблекалня 

Временна приемна 

Процедурни кабинети  

Терапевтичен кабинет 

Кабинет по кардиология 

Стоматологичен кабинет 

Гинекологичен кабинет 

Складова база 

Тоалетни с умивалници 

  

10,0 

 9,0  

  8,0 ( 2 помещения)  

8,0 

12,0 

                      10,0 

10,0  

6,0  

6,0 
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1.2.3. Изисквания при проектирането на стационарни (недвижими) сгради в зоните за 

          отдих на строителния сектор 

 

Подчертана е целесъобразността за зоните  за  отдих  на  строителни компании с големи 

обеми строителна работа и дълъг период на строителство да се налага проектирането, изграждането 

и експлоатацията на стационарни (недвижими) сгради, съгласно Директива 96/82/EC от 9 декември 

1996 г. за проектиране, строителство и дизайн в зоните за отдих [64]. 

 

 Изтъкнато е, че при  проектирането  на  стационарни  битови  сгради  в  зоните за отдих е 

необходимо да  се спазват следните основни принципи: 

 

 Сградите се проектират, изпълняват и поддържат така, че при нормална експлоатация в 

продължение на икономически обоснован експлоатационен срок да отговарят на Директива 

97/82/EC  [65]; 

 Обхватът  и  съдържанието  на   инвестиционните   проекти   следва да бъдат  в съответствие 

с Наредба на Република Турция за инвестиционно проектиране [66]. 

 При   проектирането   на   битовите сгради   следва   да   се  предвиждат и влагат строителни 

продукти, които осигуряват изпълнението на изискванията към строежите 

съгласно Регламент (ЕС) 305/2011 за условията и реда за влагане на строителни продукти в 

строежите на ЕС [67]. 

 

Посочено е, че контролът при експлоатацията на битовите сгради в зоните за отдих включва: 

 

 Осигуряване на постоянство на проектните нива за удовлетворяване на основни  изисквания 

към строежите; 

  Управление на отпадъците; 

  Извършване на текущи ремонти за подържане на сградата в съответствие с изискванията 

 на  Директива 2010/31/ЕС,  Б – „Мерки за поддържане на строежа и срокове за извършване  

 на ремонти“ [68];  

 

Подчертано е, че битовите сгради в зоните за отдих и почивка следва да се проектират и 

оценяват за съответствие с основните изисквания към  строежите (сгради и строителни 

съоръжения), както следва: 

 

 Изисквания за механично съпротивление и устойчивост; 

 Изисквания за антисеизмичност; 

 Изисквания за пожарна безопасност;  

 Изисквания за хигиена, здраве и околна среда; 
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 Изсквания за достъпност и безопасност при експлоатация на помещенията в зоните на отдих; 

 Изисквания за защита от шум; 

 Изисквания за енергийна ефективност на сградите в зоните на отдих; 

 Изисквания за устойчиво използване на природните ресурси при строителството на сгради в 

зоните на отдих; 

 Специфични изисквания към сградните инсталации в зоните на отдих. 

 

 

 

 

 

 

ИЗВОДИ ОТ ВТОРА ГЛАВА 

 

 

1. Направен  е  цялостен анализ  за състоянието на  БУТ и почивка  в зоните за отдих. 

Установени са пропуски в нормативната база, регламентираща условията на почивка и 

възстановяване на работещите от строителния сектор. 

 

2. Направеният анализ потвърждава необходимостта от промени и допълнения на 

нормативната база и създаване на нова, актуализирана «Системата за осигуряване на 

безопасни условия на труд и почивка  в зоните за отдих на строителния сектор». 

 

3. Обоснована е целесъобразността от включване на общи изисквания за проектиране на     

стационарни и нестационарни сгради и съоръжения като съставен елемент от «Системата 

за осигуряване на безопасни условия на труд и почивка  в зоните за отдих на строителния 

сектор». 
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3 ГЛАВА. ПРОУЧВАНЕ НА БЕЗОПАСНИТЕ УСЛОВИЯ НА ТРУД В ЗОНИТЕ ЗА  

                   ОТДИХ НА СТРОИТЕЛНИЯ СЕКТОР 

 

В  трета  глава  от  дисертацията  са  разработени  методи за изследване на резултатите от 

проведените анкетни проучвания на работещите, които почиват и персонала в зоните за отдих на 

строителния сектор. Във връзка с ползваната методика, анкетираните са разделени на група 

„работещи“ и група „персонал“ – табл. 3.1. 

 

Таблица 3.1. Професионална характеристика на група „работещи” и група „персонал” 

 Работещи, бр. Обслужващ персонал, бр. 

Възраст, год. 18-25 26-35 36-50 51-65 18-25 26-35 36-50 51-65 

Образование         

основно         38       21 

средно  92 64 63 31 22 19 17 11 

бакалавър   12     8  

магистър          

Професионална 

квалификация 

        

1 група  71 38 23  22 16 10 12 

2 група  21 19 19 29  3 3 10 

3 група   11 21 21  2 4 5 

4 група   8  19   8 5 

Общо  92 76 63 69 22 21 25 32 

Всичко,бр. 300 100 

 

За да се предотврати негативното влияние относно достоверността на окончателните 

резултати, във всяка група поотделно е проведен предопитен тест, чрез който е измерено нивото и 

взаимовръзката между знанията, опитът при работа и възприятията спрямо „безопасни условия на 

труд“. По този начин е избегнато взаимодействието и взаимовлиянието между групите „работещи“ 

и „персонал“ в случай, че обучението им се провежда заедно. 

          3.1. Цел  на анкетните проучвания 

Изтъкнато е, че целта на тези проучвания е да се изследват:  
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 влиянието на условията за ефективна почивка на работещите в зоните за отдих с оглед 

възстановяване на тяхното психическо и здравно състояние; 

 качеството на работа на обслужващия персонал за преодоляване на състоянието на умора и 

стрес на работещите в строителния сектор;  

 БУТ  в зоните за отдих;  

 анализа (при наличие) на статистически  значими  разлики в груповите променливи; 

 коефициентът на трудов травматизъм на анкетираните групи. 

Посочено е, че основните субекти на проучването са: 

 работещите от смените, които почиват в зоните за отдих; 

 обслужващия персонал в зоните за отдих. 

 

3.2. Методика на проучването 

 

Разработена е методическа референтна рамка, обхващаща всички цели на анкетното 

проучване.  За моделиране на изследването е приложена коригирана методика, използвана при 

подобни проучвания [87÷89], която посочва  основни компоненти, включващи експериментален 

дизайн на групи, брой на елементите в групите и др. Обоснована е целесъобразността за 

обособяване на групите на „работещи” и „персонал”. И двете групи са оформени чрез подборка на 

елементите им на неутрален принцип и са подложени на окончателен тест. Като критерий за 

отговорите на въпросите е използвана тристепенната интервална скала [99] : 

 Да - напълно съм съгласен – оценка 3; 

 Не - категорично не съм съгласен – оценка 2; 

 Понякога - затруднявам се в отговора - оценка 1; 

Отговорите на въпросите са кодирани. 

 

3.2.1. Хипотези на проучването 

 

          В настоящото изследване са възприети следните хипотези: 

 Hyp.0: „Настъпването на физическа и психическа умора допринася за увеличаване честотата 

на трудовия травматизъм“; 

 Hyp.1: „Настъпването на физическа и психическа умора не оказва влияние  върху  честотата 

на трудовия травматизъм“; 

    Въпросите,  включени  в  анкетните  проучвания  са  следните: 

 I-ва     група:  въпроси от психосоциален характер  – въпрос № 1 ÷ въпрос № 16 

(Приложение № 1); 

 II- ра  група: въпроси по безопасност в зоните на отдих- въпрос № 1 ÷ въпрос № 50 

(Приложение № 2).   

          За всеки въпрос от анкетата са оценени хипотезите Hyp.0 и  Hyp.1, както следва: 
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 оценка на хипотеза Hyp.0 : Резултатите от анкетирането на групата „работещи“ и групата 

„персонал“  са еднакви. Сборовете от позитивните и негативните разлики на резултатите от 

анкетирането са равностойни; 

 оценка на хипотеза Hyp.1 : Резултатите от анкетирането на групата „работещи“ и групата 

„персонал“ група са различни. Сборовете от негативните разлики на резултатите от 

анкетирането са  по-големи или по-малки от сбора на позитивните разлики. 

 

Определянето на валидността на оценките на хипотезите се извършва чрез тестване на 

оценките и определяне на средно аритметичния рейтинг (точки) „�̅�“. „Доверителният интервал“ и 

тестването на хипотезите са в пряка зависимост едни от други.  При невъзможност да се определи 

„�̅�“ чрез „доверителният интервал“, може да се предположи наличието на значими разлики.  

Ако средно аритметичния рейтинг  �̅�    е недостоверен, за статическата проверка на 

хипотезите вместо �̅�  се използва  средноквадратичното  отклонение „s”. 

При статическият анализ на оценките, установяването на възможност общата стойност на 

разликите да бъде по-голяма от стойността на средноквадратичното отклонение  „s“ означава, че 

оценката на нулевата хипотеза (Hyp.0) е отхвърлена и  вярна се оказва оценката на алтернативната 

хипотеза (Hyp.1). 

 

          3.2.2.  Променливи на проучването 

          В настоящото проучване са възприети следните зависими променливи: 

 задължителна  ангажираност на строителните фирми относно 

осигуряване  на  безопасни условия на труд, отдих и почивка на работещите, предвидени от  закона; 

 задължително участие на работещи и обслужващ персонал в процеса на 

възстановяване на тяхното психическо и здравно състояние; 

 

Като „независими“ са възприети следните променливи: 

 разлика  между  група „работещи“  и група „персонал“  по предварително 

подбрани критерии под формата на независима променлива „х“, на основание на която се 

проверяват работните хипотези; 

 възраст, опит, образование, пол, религия, длъжност, семейно състояние, 

регион. 

 

          3.2.3. Обхват на проучването  

Установено е, че за целите на настоящото проучване като потенциални участници са 

определени всички смени работещи и обслужващ персонал в зоните на отдих на фирми, участващи 

в изграждане на магистрала и съпътстващо строителство на съоръжения и сгради в източен Анадол, 

област  Татван, от Битлиз до  Чалдиран Догубеязид. Основните строителни дейности, които 

извършват фирмите при изграждането на магистралата са диференцирани както следва: 
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 строителство на пътни съоръжения (тунели, мостове, виадукти и др.); 

 пътно строителство и специализирани строителни дейности; 

 строителство на крайпътни сгради. 

Чрез съответни преписки и вътрешно-ведомствени процедури е взето официално разрешение 

за провеждане на анкетните проучвания в съответните групи.  

Същевременно от ведомствената документация и архив са събрани необходимите за 

проучването персонални данни, на основание на които е определен и броят на участниците в 

групите.  

3.2.4. Тестово проучване 

Целта на тестовото проучване е определяне на групата работещи с най-висок коефициент на 

трудов травматизъм в зависимост от тяхната основна строителна дейност. Заедно с 

експерименталната група „персонал“ тази група „работещи“  участва в  анкетните проучвания. 

Посочено е, че между  работоспособността  и  трудовият  травматизъм има тясна връзка, 

която се измерва и осъществява чрез коефициента на трудов травматизъм. Трудовият     

травматизъм в строителния сектор се определя чрез коефициента на трудов травматизъм Kтст.  

Коефициентът на трудов травматизъм в строителния сектор се формулира като интеграл от 

средноаритметичната величина на коефициента на честота (Kчст) и коефициента на тежест (Kттз) на 

трудовите злополуки в строителството: 

 

                                                                 ∫ Kтст  =  ∫ (
Kчст+ Кттз

2
 )dt                                                                   (3.1)  

където:  

- Кчст - средноаритметичната величина на коефициентите за честота на трудовите злополуки 

в строителния сектор за 3-годишен период; 

- Кттз - средноаритметичната величина на коефициентите за тежест на трудовите злополуки 

в строителния сектор за 3-годишен период; 

- dt - времевия отчетен период. 

  За   характеристика  на   нивото  на  трудовия  травматизъм  в  строителен участък или в 

строителна бригада, както и за сравнение на травматизма в тези структурни подразделения, се 

въвежда коефициент за честота на трудовите злополуки Кчст.  

Коефициентът за  честота на трудовите злополуки в строителния сектор за 3-годишен период 

Кчст се определя като интеграл от средноаритметичната величина на коефициентите на тежест на 

трудовите злополуки за всяка една от годините на този отчетен период:         

 

                                                              ∫ Кчст  = ∫ (
Kчt1 + Кчt2+Кчt3

3
) dt                                                                      (3.2) 

където: 

- Кчt1-3 -  коефициент  на  честота  на  трудовите  злополуки по време на строителната 

 дейност за всяка една от годините на 3-годишния отчетен период; 
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-  t - съответната година от отчетния период.  

 

Коефициентите за честота на трудовите злополуки за всяка една от годините на 3-годишния 

отчетен период се определят като интеграл, съответно: 

 

                                             ∫ Кчt1-3= ∫ (
1000.Н

Р
)dt                                                                              (3.3) 

където:  

- Н – брой трудови злополуки през отчетния период; 

- Р – средносписъчен състав на работещите; 

- dt - времевия отчетен период. 

За   характеристика   на    количеството  на   средната   продължителност 

на   възможната временна или постоянна  неработоспособност  на един работещ от строителния 

сектор, се въвежда  коефициент  на  тежест  на  трудовите  злополуки  Кттз . 

          При тежки трудови злополуки за съответната година, към количеството на трудовите 

злополуки се прибавят по 75 бр. за всяка смъртна трудова злополука и по 30 бр. за всяка трудова 

злополука, довела до инвалидност: 

 

                                                              ∫ Ктt1-3= ∫ (
D

H1+H2
) dt                                                                           (3.4) 

 

където: 

- D – дни на временната неработоспособност; 

- Н1 = Н +75 – брой трудови злополуки при наличието на смъртни случаи; 

- Н2  =  Н + 30 – брой трудови злополуки при наличието на инвалидност; 

- t – съответната година от  периода. 

 

     Коефициентите  за  тежест  на  трудовите  злополуки  за  всяка  една  от 

годините на 3-годишния отчетен период се определят като интеграл, съответно: 

 

                                                                  ∫ Ктt1-3= ∫
𝐃

𝐇
dt                                                                                    (3.5) 

 

където: 

 D – дни на временната неработоспособност; 

 Н – брой трудови злополуки през отчетния период. 

  t  - съответната година от 3-годишния период.  

 

На фиг. 3.1 е  представена блок-схема на разработения алгоритъм за определяне 

коефициента на трудов травматизъм. 
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Фигура 3.1. Блок-схема на алгоритъм за определяне коефициента  

на трудов травматизъм 
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В табл. 3.2 са представени получените коефициенти на трудов травматизъм за отделните 

видове строителни дейности, които се извършват на изследвания обект. 

 

Таблица 3.2. Определяне коефициента на трудов травматизъм  

за отделните видове строителни дейности 

 

№ Вид строителна дейност 

Коефициент на трудов 

травматизъм Kтст 

 

1. Строителство на съоръжения 1,88 

 

2.  Специализирани строителни дейности 

(пътно строителство) 

 

1,57 

3. Строителство на сгради 1,39 

 

4. Обобщен коефициент на трудов травматизъм в 

строителния сектор 

 

1,61 

 

  

Направеният анализ показва най-висок коефициент на травматизъм на работещите в 

съпътстващия сектор строителство на съоръжения (тунели, мостове, виадукти и др.), тъй като в 

обема строителни работи се включват дейности, където възможностите за настъпване на трудови 

инциденти са най-големи.  

 

Тази група строителни работници съответно е избрана като презентативна извадка на 

тестовото проучване и определена като група „работещи“  за провеждане на анкетното 

проучване. 

 

3.3. Анализиране на резултатите от анкетното проучване 

3.3.1. Тестване на достоверността на резултатите и проверка на работните хипотези 

 

Подчертано е, че при статическата проверка на хипотезите, за оценка на достоверността на 

отговорите се използва „Правилото на трите  сигми" (Three − sigma rule) [100] . За тази цел е 

обоснована необходимостта от създаване на ново програмно приложение Statistic F – фиг. 3.4  

(Приложение № 3), на основата на компютърна програма SPSS 17.0.  

SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Science) е компютърна програма, работеща в средата 

на операционна система Windows, която е специализирана за систематизиране, обработка и анализ 

на статистическа информация [102] . 

Характерна особеност на програмата е, че в нея е отделено значително място на 

непараметричните статистически критерии. 

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
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Фигура 3.4. Програмно приложение Statistic F 

 

          Съгласно „Правилото на трите сигми" интервалът („доверителен интервал“), в който лежат  

стойностите на  променливите  се  определя  от  границите  (�̅� −  3𝜎; �̅� +  3𝜎). 

          Определянето на средноаритметичния рейтинг се извършва по формулата: 

 

                                                                    (3.6) 

 където :  

           −    �̅� – средноаритметичния рейтинг (точки) от отговорите на анкетата; 

           −    𝒙𝒊 - рейтинга на i–тия въпрос от анкетата (Приложение 1,2); 

- n – количество на въпросите от анкетата ; 

Ако �̅� – средноаритметичния рейтинг (точки) от отговорите на въпросите от  анкетата е 

недостоверен, за статическата проверка на хипотезите вместо  „Правилото на трите сигми",

се използва  средноквадратичното  отклонение s, което се определя чрез функцията STDEVP -

стандартно отклонение (Standard Deviation), съгласно  разработения алгоритъм (фиг. 3.5). 
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Фигура 3.5. Блок-схема на алгоритъм за определяне на  

средноквадратичното  отклонение s 

 

Средноквадратичното отклонение s (степен на вариране на признака) посочва средно с колко 

се отклонява всяко    𝒙𝒊  от  �̅� (степента на вариабилитет на данните около средната аритметична 

стойност).  
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Средноквадратичното отклонение s се определя, както следва: 

                                                            (3.7) 

където : 

- σ - стандартното отклонение; 

- 𝝈𝟐 – дисперсията;  

- 𝒙𝒊 – променливата на i–тия въпрос от анкетата ; 

- �̅� –  средноаритметичния рейтинг (точки) от отговорите на анкетата (Приложения 1,2); 

- n – количество на въпросите от анкетите (Приложение № 1, 2). 

 

 3.3.2. Числен анализ на резултатите от анкетните проучвания 

Посочено е, че резултатите  от  анкетните  проучвания  са изведени във вид на таблици и 

диаграми. За всяка една от формираните група „работещи“ и група „персонал“ са оценени 

резултатите от отговорите на въпросите от I-ва   група:  въпроси от психосоциален характер – 

въпрос № 1÷16 (Приложение № 1) и от   II- ра  група: въпроси по безопасност в зоните на отдих - 

въпрос № 1 ÷ 50 (Приложение № 2).  

 

Таблица 3.3. Оценяване на хипотеза Hyp.0 от анкетираните групи 

Възрастова група, години 
18÷25 26÷35 36÷50 51÷65 

Анкетирана група „работещи” 
    

Образование   

Оценка на отговорите на 

въпросите (рейтинг) 

    

основно    15  % 

средно 26 % 49 % 74 % 38 % 

висше-бакалавър  88 %   

Анкетирана група „персонал” 

 
    

Образование 

Оценка на отговорите на 

въпросите (рейтинг) 

    

основно      32 % 

средно 30 % 49 % 66 %    41 % 

Висше-бакалавър   92 %  

 

Обработените резултати от анкетните проучвания за оценяване достоверността на Hyp.0: 

„Настъпването на физическа и психическа умора допринася за увеличаване честотата на 

трудовия травматизъм”, са представени в  табл. 3.3. 

           Резултатите   от     отговорите   на   анкетираните   от  експериментална група „работещи” 

визуално са изведени на фиг. 3.6. Оценката на резултатите  еднозначно показва, че само работещите 

с висше (88 %) от възрастова група 26÷35 г.  и  със средно образовение (74 %)  от възрастова група 

36÷50 г. приемат, че настъпването на физическа и психическа умора допринася за увеличаване 

честотата на трудовия травматизъм.  
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Фигура 3.6. Оценяване на хипотеза Hyp.0 от анкетираната група „работещи” 

 

Близки до тях са резултатите от отговорите на работещите със средно образование от 

възрастова група 26÷35 г. Вследствие на това, че броят на анкетираните от група „работещи“ със 

средно и висше образование във възрастови групи 26÷35 г. и 36÷50 г. е преобладаващ (повече от 60 

%), техните резултати  са представени като презентативни извадки на проучването.  

Тези работещи, които притежават основно образование от възрастова 

група 51÷65 г.  и  средно образование – възрастови  групи 18÷25 г. и 51÷65 г. изразяват 

противоположното мнение, че настъпването на физическа и психическа умора не допринася за 

увеличаване честотата на трудовия травматизъм.  

Вероятностите на резултатите са тествани от гледна точка на достоверността им по 

„Правилото на трите сигми" (фиг. 3.7). 

 

 

Фигура 3.7. Разпределение на вероятностите по „Правилото на трите сигми"  
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Съгласно фиг 3.7, с достоверност не по-малка от 58,5 %, стойността на  случайната величина 

лежи в указания интервал. Следователно: 

 при висок рейтинг от точките (100÷198) на отговорите на въпросите от I-ва и II- ра група, 

отклонението се получава 89 %. Това означава, че повечето отговори  (повече от 50 %) имат 

рейтинг от 100 точки, но ако се предположи оптимално разпределение, те получават рейтинг 

от  98 точки; 

 при среден рейтинг от точките на отговорите на въпросите  (66÷132), отклонението се 

получава  58,5 %; Това са резултатите от  отговорите с висока  достоверност, което се 

потвърждава от фиг. 3.5; 

 при нисък рейтинг от точките на отговорите на въпросите (0÷66), отклонението  се получава  

19,5 %. Тези стойности са определени като „статистически незначими“  -  и не участват в 

изчисленията.  

На фиг. 3.8 са посочени резултатите  от  точките на отговорите   на   анкетираните от 

експериментална  група  „персонал”.  

 

 

 

Фигура 3.8.Оценяване на хипотеза Hyp.0 от анкетираната група „персонал” 

 

Резултатите от отговорите показват, че персоналът от зоните на отдих в строителния сектор 

с висше (92 %) и със средно образовение (66 %) от възрастова група 36÷50 г. приема, че 

настъпването на физическа и психическа умора допринася за увеличаване честотата на трудовия 

травматизъм. Персоналът със средно образование от възрастова група 26÷35 г. (49 %) не е формирал 

категорично изразено мнение.  За осъществяване на статическата проверка на хипотезите вместо 

„Правилото на трите сигми",  се   използва   средноквадратичното отклонение s.  

Резултатът от числения анализ показва, че нулевата хипотеза Hyp.0 „Настъпването на 

физическа и психическа умора допринася за увеличаване честотата на трудовия 

травматизъм”, се оказва вярна ! 
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 ИЗВОДИ ОТ ТРЕТА ГЛАВА  

 

1. Тестовото проучване, направено въз основа оценката на определения най-висок коефициент 

на трудов травматизъм за различните строителни дейности, позволява да се определи 

експерименталната група „работещи“. 

 

2. Използването на статистическите методики  „Правилото на трите сигми“  (Three −

sigma  rule)  и STDEVP - стандартно отклонение  (Standard Deviation) за тестване на 

вероятностите от анкетното проучване дава високи резултати относно достоверността на 

получените отговори. 

 

3. Анализирането на резултатите от анкетираните групи „работещи“ и „персонал“  показва, че 

вярна се оказва оценката на нулевата хипотеза Hyp.0 : „Настъпването на физическа и 

психическа умора допринася за увеличаване честотата на трудовия травматизъм” . 

 

            ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Извършен  е   анализ  на   безопасните условия на труд в зоните за отдих на строителния 

сектор, който показва, че строителните фирми не създават необходимата организация за 

осигуряване на безопасни условия на почивка. Проведеният анализ на законовата и нормативна база 

на Република Турция относно БУТ позволява да се направи извода, че отсъстват правни и 

нормативни регламенти за безопасните условия на труд в зоните за отдих. 

  

Предложена е актуализирана «Системата за осигуряване на безопасни  условия на труд и 

 почивка  в зоните за отдих на строителния сектор»  като допълнение към нормативната база. 

 

На базата на тестовото проучване, направено въз основа оценката на най-високия 

коефициент на трудов травматизъм за различните строителни дейности е определена 

експерименталната група „работещи“. 

 

Създадено и разработено е програмно приложение Statistic F на основата на компютърна 

програма SPSS 17.0 за оценяване  на  резултатите   от  анкетното проучване.  

 

За тестване на резултатите от анкетното проучване на достоверност са адаптирани към 

проучването статистическите  методики „Правилото на трите сигми“ и STDEVP. 

 

 

 

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
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ПРИНОСИ В ДИСЕРТАЦИОННИЯ ТРУД  

 

             Приноси с научно-приложен характер 

 

1. Разработено е програмно приложение Statistic F на основата на програма SPSS 17.0 за 

статистическа проверка на хипотезите и достоверност на резултатите от анкетното 

проучване чрез използване на статистическите методи „Правилото на тритесигми" (𝑇ℎ𝑟𝑒𝑒 −

𝑠𝑖𝑔𝑚𝑎 𝑟𝑢𝑙𝑒) и стандартно отклонение STDEVP (Standard Deviation). 

2. Изведени  са  теоретичните  основи и на тази база е разработена методика и съставен 

алгоритъм за  тестово проучване и определяне нивото на трудов травматизъм за различните 

строителни дейности. 

 

             Приноси с приложен характер 

 

1. Установена е причинно-следствената връзка за възникване на трудови злополуки и 

професионални заболявания на работниците от строителния сектор.  

2. Разработена е и апробирана „Система за осигуряване на безопасни условия на труд и 

почивка в зоните за отдих на строителния сектор”, като допълнение към съществуващата 

национална нормативна база по БУТ на Република Турция. 

3. Анализирани са конкретните причини и са посочени условията за намаляване на 

трудовия травматизъм – създаване на пълноценни условия за възстановяване на 

физическото и психическо здраве на работещите в зоните за отдих на строителния 

сектор. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
https://www.encyclopediaofmath.org/index.php/Three-sigma_rule
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