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Опитът от последните няколко години, особено след приемането 
на България в Европейския съюз, ясно и понякога болезнено ни показва, че 
преодоляването на предизвикателствата, свързани с условията на труд е 
процес, от който пряко зависи съществуването и развитието на всяко едно 
предприятие. Изпълнението на поетите ангажименти за постигане на 
действащите стандарти за безопасни, здравословни и екологични условия на 
труд в металургичните предприятия в съответствие с договорените срокове е 
цел, към която трябва да се стремим заедно – работодатели и работници, 
социални партньори, инвеститори и държавни институции. Все по-ограничени 
са възможностите за неизпълнение на нормативите, особено що се отнася до 
опазването на околната среда.        

За нас, като синдикална федерация, естествено няма нищо по-
важно от запазване живота и здравето на българските металурзи и 
непрекъснатото подобряване параметрите на работната среда. Красноречив 
израз на тази наша отговорност са и поетите ангажименти в наскоро 
подписания нов браншови колективен трудов договор. Наред с редица 
конкреткни ангажименти, социалните партньори се споразумяхме  да създадем 
съвместен Център за наблюдение и управление на риска при работа в 
металургичната индустрия. 

В рамките на всяка календарна година провеждаме няколко 
семинара и обучения, касаещи безопасността и здравето при работа и 
повишаване компетентността на работническите представители в комитетите и 
групите по условия на труд в предприятията. За финансиране на подобна 
дейност по правило привличаме средства от външни източници, като Фонд 
„Условия на труд”, Фондация „Фридрих Еберт” и други, което само по себе си 
представлява добра практика с оглед ситуацията в други сектори от 
индустрията.  Със съдействието на колегите от КНСБ, нашият бранш бе 
включен в проект „Здравословни, безопасни и екологични условия на труд”, 
финансиран по програма на норвежкото правителство, чрез който бе изградена 
интернет мрежа за обмен на информация и добри практики между членовете 
на Комитетите и Групите по условия на труд. Особено важно и полезно за нас 
е и взаимодействието ни с департамента „Социална защита, безопасност и 
здраве при работа” в КНСБ. Колегите винаги с готовност се отзовават на 
нашите проблеми и участват в решаването им. Представители на федерацията 
са включвани в различни форми на обучение и семинари и активно партнират 
на колегите от департамента при изработването на позициите на КНСБ по не 
един и два невралгични проблема в тази област.   



Изключително полезно и ползотворно за нас е взаимодействието 
ни с ИА „ГИТ”, както на национално браншово ниво, така и с ОИТ на местно 
равнище. Провеждането на традиционния браншов преглед по условия на труд 
в металургичната индустрия, съчетани с регулярните им планови проверки, 
водят до допълнително ангажиране с проблемите в областта на условията на 
труд в металургичните предприятия и способства за тяхното решаване.  

Партнираме добре и с дирекция ”Трудово право, обществено 
осигуряване и условия на труд” на МТСП и НОИ.  

Постоянно се развива взаимодействието с работодателите  по 
отношение решаването на въпроси, свързани с безопасността и здравето при 
работа. Инвестираните през последните години стотици милиони лева в нови 
машини и оборудване, и внедрените нови технологии, определено се отразяват 
положително на условията на труд. При повечето работодатели, особено при 
тези, които представляват многонационални компании, въпросите, свързани с 
хигиената на работното място, качеството на използваните лични предпазни 
средства и работни облекла, битовите помещения за персонала са въпроси, по 
които определено се работи, в преобладаваща част от случаите те са решени 
съгласно съвременните изисквания, имайки в предвид разбира се, характера на 
металургичното производство. 

Повиши се дисциплината на работниците и служителите по 
отношение използването на лични предпазни средства и съобразяването с 
нормативите по безопасност и здраве при работа. Налице е от една страна 
респект към длъжностните лица по БЗР и службите по трудова медицина в 
предприятията, а от друга се повиши съзнанието за личната отговорност, която 
съпътства поведението на всеки на работното му място, с оглед последиците за 
собственото му здраве и живот и безопасността на колегите му. 

Доброто равнище на социалното партньорство в предприятията, 
както и на браншово и отраслово равнище води до обосновани предложения за 
нормативни промени, както и до разумни предложения, касаещи годишните 
национални програми за безопасност и здраве при работа. Предстои трудна, и 
продължителна съвместна работа, особено що се касае до осъвременяване на 
нормативната уредба, касаеща браншовите правила за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия в предприятията и дейностите от бранша.  

Заработиха активно и службите по трудова медицина, 
въздействието на работната среда върху здравното състояние на работещите се 
следи системно и съответно превенцията по отношение риска от 
професионални заболявания и трудови злополуки престана да бъде празно 
понятие. 

В същото време отчитаме, че продължават да са налице негативни 
практики, които са предпоставка както за създаване на опасност за живота и 
здравето на работещите, а в определени случаи поставят под заплаха 
съществуването на самите работни места.  



Все още в някои предприятия от бранша, работодателите 
неглижират проблемите, свързани с условията на труд, включително не се 
съобразяват със сигналите на КУТ и ГУТ, на синдикалните организации, на 
работниците и служителите, включително не изпълняват предписанията на ИА 
„ГИТ”. Налице е престъпен формализъм при прилагане на законодателството 
по БЗР, не се насърчава работата на службите по БЗР и трудова медицина, 
продължава да се „пести” от лични предпазни средства, работни облекла и 
други. Не се осъзнават съвременните реалности, а именно, че вече не сме през 
90-те години на миналия век когато „бабаитлъка” по отношение спазването на 
каквито и да било правила бе често срещано явление, подминавано с мълчание 
или забавена във времето и в крайна сметка неефективна намеса от 
компетентните държавни органи. Сега когато респекта към държавните органи 
все повече се възстановява става ясно, че неспазването на правилата води 
единствено до пагубни резултати, не просто до финансови санкции, а и до 
затваряне на производства и на цели предприятия.  

Тук възниква важният според нас въпрос, защо сега, когато сме 
пълноправен член на ЕС и твърдим, че спазваме европейските практики и 
стандарти, включително и по отношение условията на труд, продължава да 
липсва ефективен механизъм на контрол от страна на държавата спрямо 
собственици на предприятия и мениджъри, които с користни цели, системно 
погазват националното законодателство по отношение безопасността и 
здравето при работа. Обикновено подобно неправомерно поведение се 
съпътства и от други нарушения, касаещи нарушения на трудовото 
законодателство като неизплащане на дължими трудови възнаграждения 
например. До кога едни и същи работодатели ще поставят под угроза съдбите 
на десетки и стотици работници и служители и техните семейства. Защото 
обстоятелството, че системното неспазване на нормите по БЗР води до спиране 
и закриване на предприятия, от което в крайна сметка губят най-много 
обикновените наемни работници, често се ползва от недобросъвестни 
инвеститори и мениджъри за продължаване на беззаконията. Явно има още 
много какво да се направи относно пресичането на подобни отрицателни 
бизнес практики, както от страна на държавните институции, така и от страна 
на спазващите законите работодатели и работодателски организации. 

Констатираните вече неглижираност и незаинтересованост 
намират отражение и в изготвянето на оценката на риска. Проявеното на места 
формално отношение, липсата на пълнота и задълбоченост, често опорочават 
този изключително важен документ.  

А качествената оценка на риска е основна предпоставка за 
цялостното изграждане на добре работещата система за осигуряване на ЗБУТ, 
защото макар че официалната статистика отчита намаляване на броя на 
загиналите и пострадалите при трудови злополуки и професионални 
заболявания, което безспорно е положителна тенденция, ние считаме, че за 



всеки загубен човешки живот или увредено здраве отговорност носим всички  
тук.  

Разбира се, ние като работнически представители също има много 
какво да подобрим. 
                     Според нас трябва да се засили още повече взаимодействието 
между синдикалните организации и инспектиращите. От наша гледна точка 
следва да признаем, че е необходимо да повишим ангажирането на нашите 
структури по места за по-активно участие в мероприятията по прегледа, 
неговото разгласяване сред работниците и превръщането му в събитие за 
предприятието. Необходимо е да се засили сътрудничеството на 
работническите представители в КУТ и ГУТ, на синдикатите със 
длъжностните лица по БЗР в предприятията и службите по трудова медицина. 
Да се насърчи активното поведение на самите работници и служители, особено 
що се отнася до спазване правилата по БЗР и сигнализиране за нарушения и 
несъответствия.  

Необходимо е засилване активитета на КУТ и ГУТ, което касае 
както избирането на подходящи хора за работнически представители, така и 
тяхното последващо обучение и развитие. За съжаление обаче, в редица случаи 
КУТ и ГУТ все още не работят пълноценно, подхожда се формално и в 
значителна степен те не са се превърнали в един постоянно действащ орган по 
условия на труд в предприятията. 

Въпреки  изброените по-горе предизвикателства и слабости,  с 
оглед постигнатите до момента резултати в областта на безопасността и 
здравето при работа можем без колебание да заявим, че в металургичната 
индустрия като цяло бе извършена качествена промяна по отношение 
подобряване условията на труд и бит на работещите в предприятията. 
Определено има още много какво да се направи, но приетите инвестиционни 
програми на отделните металургични предприятия показват едно 
изключително сериозно отношение на мениджмънта към въпросите, касаещи  
създаването на здравословни, безопасни и екологични условия на труд като 
задължителна предпоставка за развиване на конкурентноспособност и 
просперитет в бъдеще. 

 
 
 
 
 
 
 
 
  


