


ДОБРАТА ПРАКТИКА В „СТОМАНА
ИНДЪСТРИ” АД гр.Перник В
ОБЛАСТТА НА ЗДРАВЕТО И

БЕЗОПАСНОСТТА ПРИ РАБОТА



Приоритетите в ”Стомана Индъстри” АД гр. 
Перник, за осигуряване на здравословни и
безопасни условия на труд, са в
съответствие с изискванията на Закона за
здравословни и безопасни условия на труд, 
Стратегията на Европейската общност за
здравословни и безопасни условия на труд
за периода 2007 - 2012г. и фирмената
политика на Дружеството, 



за постигане на достойни условия на труд
и намаляване на трудовия травматизъм, 
посредством превенция на рисковете при
работа и реализиране на инвестиции за
привеждане на условията на труд в
съответствие със стандартите за
устойчива и здравословна работна среда.



Фирмената политика за безопасност и
здраве при работа налага създаване на
система за постоянно откриване и
анализиране на причините за допусканите
недостатъци в работата и разработване и
прилагане на ефективни подходи за
постигане на конкретно определените
цели.

Това не е просто декларация, а е доказано
на практика.



От 05.11.2009 год. в Дружеството е
въведена Интегрирана система за
управление на качество, околна среда
и безопасност. 
След внедряването и, определено са
постигнати по-добри резултати.



В основата на осигуряването на здраве и
безопасност, на работещите в
Дружеството, е залегнал принципът за
непрекъснато усъвършенстване, т.е. 
убеждението, че доброто управление на
труда, основано на самонаблюдение, 
самооценка и подходящи мерки за
подобряване, спомага във висока степен за
намаляване на риска на работното място. 



Този принцип е основен и се прилага чрез
инструментите за непрекъснато
усъвършенстване - вътрешни одити, 
наблюдение над процесите и продуктите, 
коригиращи и превантивни действия, 
прегледи от ръководството, т.е. контролът
върху цялостната дейност е системен, а не
епизодичен. 



В Дружеството се предприемат действия и
мерки по ЗБУТ в съответствие с
нормативните актове при изпълнение на
всички дейности в т.ч.:

в социалната политика; 
в организацията и управлението на
трудовите дейности;



по време на иновационния процес
/проектиране, доставка, монтаж и пускане
на нови мощности и технологии, 
внедряване на нови изделия и др;
при осъществяване на процесите на
разработване на нови и усъвършенствани
продукти;
при ремонта и поддържането на машините
и инфраструктурните обекти;
при въвеждането, експлоатацията и
ремонта на СПО



Още от входа, на вниманието на всички е
безопасността: поставена е инструкция с
основни правила за поведение и действие
на територията на Дружеството, има табла
със знаците по безопасността и текстовото
определение за значението им. На
входовете на всички цехове има поставени
знаци, информиращи за водещите
опасности и правилата за поведение в
цеховете. 



Всички посетители на цеховете се движат в
тях с придружител и по очертаните
пешеходни участъци, а посоката на
движение към изходите е маркирана с
флуорисциращи стрелки, улесняващи
поведението на всички, при евентуална
аварийна ситуация.



Дружеството ни, смея да твърдя, има
изключително добра социална политика. 
Всички работници са застраховани със
застраховка ”живот” и за риска ”трудова
злополука”; на всички работници е
направено допълнително здравно
осигуряване, с възможности за лечение в
над 100 медицински заведения в цялата
страна и право на избор на специалист;



В Дружеството има 24 часа на
разположение медицински екипи – лекар и
медицинска сестра и шофьор с
реаномобил; ежегодно се провеждат
обстойни профилактични прегледи на
работещите; правят се противогрипни
ваксини, ваксини за хепатит и др. на
желаещите. 
Осигурено е столово хранене за всички
смени.



Единствено в „Стомана Индъстри” АД
гр. Перник, се дава ежемесечно

финансов бонус ”условия на труд”, 
чрез който се стимулират екипите. 



Редовно се провеждат инструктажите и
обученията, като най-голямо внимание се
отделя на обученията с конкретна
насоченост, съобразно условията и
технологията на работа в поделенията.



Във всички поделения се извършиха
измервания на параметрите на факторите
на работната среда от акредитирана
лаборатория - Орган за контрол от вид „А”
при РИОКОЗ гр. Перник, и предстои
цялостна актуализация на оценката на
риска. 



Също така, стартира проект по изготвяне
на шумова карта на цеховете и
предприемане на технически мероприятия
за намаляване на шума, с предимство пред
личните предпазни средства.



Ритмично се доставят необходимите ЛПС и
СРО, съгласно заявки от Дирекция
„Доставки”. За всеки от видовете е
разработена спецификация с изисквания, 
отговарящи на конкретните условия за
труд. 



Преди закупуване на лични предпазни
средства, винаги се правят тествания на
същите в реални условия, сформира се
комисия, анализират се становищата от
работещите, тествали ЛПС –то и на тази
база се избира доставчика. Периодично се
прави оценка на ефективността на
защитното средство срещу съществуващия
риск.



В анализа на трудовия травматизъм, при
разпределението на злополуките по
причини, се установи че няма допуснати
злополуки поради неправилно използване
или неизползване на ЛПС. Положително е, 
че работещите са осъзнали ползите и
предимствата на използването на СРО и
ЛПС при изпълнението на трудовите им
задължения.



На заседанията на КУТ се разглеждат
всякакви въпроси, свързани с
безопасността и здравето на
работещите – социални, 

задължителните по Наредбите, 
организационни, инвестиционни. 



По отношение на инвестиционната
политика, можем да сме горди, защото
вложените инвестиции са в нови, модерни
технологии и на принципа – ограничаване
на вредности и опасности при източника на
възникването им.

Ще се спра само на някои от тях:



В ЛПЦ са изградени три нови
хидроакомулаторни станции, а също така е
променено задвижването (преместването)
на метала на І-ви хладилник – така е
ограничено до минимум ходенето и
престоя на контрольори и зачиствачи по
листата ламарина на хладилника,
значително е намален шума на тези
работни места. Тази инвестиция е с размер
на 450 000 евро.



Изградени са и две нови газорезни машини
на стойност 41 000 евро, с което на
практика се премахва ръчния труд.

В ЕСДЦ е изграден нов ръкавен филтър, с
който се осигурява работна среда в
съответствие със санитарно хигиенните
норми за прахови и токсични емисии в
цеха. 



Извършена е реконструкция на ІІІ ЕДП –
напълно различно управление на пещта с
висока степен на автоматизация, с което се
свежда до минимум прякото човешко
участие в технологичните процеси.



Изградена е и автоматизирана система за
подаване на феросплави към пещта, която
е със собствено прахоулавяне. 
Проекта е на обща стойност 20 000 000 
евро. С този проект, освен работна среда, 
съответстваща на санитарно хигиенните
норми, опасностите от злополуки са
сведени до ниво “субективен фактор”, т.е. 
нивото на риска е в пъти по-малко.



Друга крупна инвестиция, това са 650 000 
евро, които бяха вложени в подмяна на
25% от електро апаратурата от стар, 
открит тип, с нови шкафове за управление, 
с висока степен на безопасност. 
Подменени са всички съдържащи софтол
трансформатори. 



В заключение ще кажа само, че в Стомана
Индъстри АД гр.Перник се води и ще
продължава да се води последователна
политика в това направление, защото
здравословните и безопасни условия на
труд са изключително право на работещите
хора, но запазването на живота, здравето и
работоспособността на хората в трудовата
им дейност, е основна грижа и отговорност
на всички участници в трудовия процес. 



БЛАГОДАРЯ ЗА ВНИМАНИЕТО !


