
 

       

Автоматичната система за 
екологичен мониторинг по 
проект „Екологосъобразно 
управление на пристанищата 
от трансграничния коридор” 
ECOPORT 8 бе  пусната в 
експлоатация официално на 
15.03.2012г., след като екип от 

италиански експерти, съвместно с 
български специалисти, приключи 
монтажа на цялото оборудване.  
Точките, в които се извършват замервания 
в акваторията, обхващат зоните на 
интензивен корабен трафик и товаро-
разтоварни операции, с цел да бъде 
отчетено влиянието на пристанищната 
дейност  върху състоянието на средата. 
Състоянието на замерваните параметри на 
въздуха и водата в Бургаския залив са в 
допустимите стойности, показват първите 
контроли, направени от системата.  
Партньор по проекта е Държавното 
предприятие „Пристанищна  инфра- 
структура”. 

Стажантска програма 2012г. 
На 1 март поредната група младежи до 29 

годишна възраст стартираха своя шестмесечен стаж 
по проект "Ново начало - от образавание към заетост" на 
Агенцията по заетостта. Седем младежи ще придобият 
конкретни умения по получените от тях професионални 
квалификации в областите– екология, здравословни и 
безопасни условия на труд, информационни и 
комуникационни технологии, счетоводство и контрол. 

Интервю с Петър Здравков– стажант в отдел 
“Условия на Труд” 

1)  Здравей, Петьо! Кажи две думи за себе си!  
Какво си завършил и как попадна в екипа на 
“Пристанище  Бургас” ЕАД? 
Здравейте! Завършил съм магистратура в НВУ ”Васил 
Левски” гр. Велико Търново със специалност “Защита на 
населението от бедствия, аварии и катастрофи”. 
Бакалавърската си степен придобих във ВСУ ”Черноризец 
Храбър” със специалност “Пожарна безопасност и  защита 
на населението”. В екипа на  пристанището попаднах чрез 
стажантска програма от Бюрото по труда.   

2) Информацията и опита, които ще придобиеш 
като стажант, с какво ще ти помогнат за 
бъдещото ти развитие? 
Силно се надявам опитът, който ще придобия, да ми 
помогне за по-нататъшната ми работа и развитие в 
сферата, в която съм решил да се реализирам. 

 3) Опиши с две думи един твой ден като 
стажант в отдела! 
Под ръководството на колегите изучаваме нормативната 
уредба  и извършваме проверки за  спазването на 
разпоредбите по ЗБУТ на територията на дружеството.  

 Център за професионално обучение 

През  първото тримесечие на 
тази година се проведоха два 
курса за професионално 
обучение. Първият бе за 
придобиване  на   правоспо- 
собност - водач на челен 
кофачен товарач “Бобкат”, а 
вторият - за придобиване на 
правоспособност – водач на 
челен кофачен товарач ”Волво”. Всички 28 
обучаващи се, преминаха успешно  курса и 
следва да получат сертификати. През следващите 
месеци ще бъдат проведени курсове за  
придобиване на правоспособност за оператори на 
портални кранове, за управление на 
кошотоваръчни машини и за швартовчици. 

Редакционен екип:  Здравка Пенкова, инж. Иван Тончев 

За сигнали и информация: отдел “Условия на труд”,   e– mail: usl_trud2@port-burgas.com,   Tелефон за връзка: 

Здравето е сила 
Рационално хранене: 

Р або тници те,  кои то 
обработват насипни 
товари трябва да консумират, по-често 
следните храни: риба, агнешко и овче 
месо, яйца, фасул, пшеничен хляб и 
мляко. Тези храни съдържат 
глутаминова киселина, която притежава 
известно противопрахово действие. 

Работниците, които работят на големи 
височини, трябва да включат в храната 
си плодове, зеленчуци, нектари и 
различни видове ядки, тъй като те 
намаляват вестибуларното дразнене и 
предпазват от загуба на равновесие. 

Прекомерната употреба на сол също 
крие доста рискове. Солта е 
предпоставка за сърдечно-съдови, 
очни, бъбречни и редица други 
заболявания. Солта крие предпоставки 
дори и за високо кръвно налягане. На 
ден възрастният човек има нужда от 
малко сол – от шест до седем. грама.  

 

 

Писмо на 
МТИТС 

На 24.02.2012г. В 
“Пристанище 
Бургас” ЕАД 
пристигна писмо от  
Министерството на 
транспорта, 
информационните 
технологии и 
съобщенията. 
Текстът бе насочен 
към предлагането  
на  мерки за 
намаляване на 
транспортния 
травматизъм сред 
работниците и 
служителите в 
системата.  В 
изпълнение на 
писмото е 
разработена 
инструкция за 
безопасност при 
управление на 
служебно МПС, 
която е 
дистрибутирана, и 
са запознати всички  
зaинтересовани 
служители. 

Към 
21.03.2012г. са 

постигнати 
230 дни  

без трудови 
злополуки  

                   Бр.1 / Първо тримесечие на 2012 г. 
 

Обръщение на Изпълнителния директор                                                                                     
на  “Пристанище Бургас” ЕАД 

Уважаеми колеги, 
 
Пред Вас е първият брой на Информационния 
бюлетин по безопасност на труда, издаван от 
„Пристанище Бургас” ЕАД. С тази нова 
инициатива ръководството на дружеството 
показва своята ангажираност с проблемите за 
осигуряване на безопасност и здраве при работа, 
и се надявам и Вие да се включите активно в 
прилагането на добрите практики в тази област. 
Визията на ръководството на „Пристанище 
Бургас“ ЕАД за реализиране на фирмената политика по безопасност на 
труда е,  че всеки работник, служител и клиент на дружеството притежава  
фундаменталното право и същевременно е отговорен пред другите за 
осигуряване на безопасността при работа. Ние носим  отговорността 
работниците, служителите и външните контрагенти, да се чувстват в 
безопасност на територията на дружеството, в крайна сметка ДОБРОТО 
ЗДРАВЕ Е НАЙ-ВАЖНОТО НЕЩО В ЖИВОТА! То е повече от успеха, 
повече от парите и повече от властта! 
                                                                                                       Диян  Димов 
 

На 15-ти декември 2011 г., в гр. Пловдив, се състоя второто поредно 
издание на “Годишните национални награди за осигуряване на 
безопасност и здраве при работа – 2011г.” Домакини на събитието бяха 

Изпълнителна агенция Главна инспекция по труда и 
Център за безопасност и здраве при работа. Повече 
от 200 гости присъстваха на церемонията,   като 
сред тях бяха работодатели, членове на 
правителствени организации, представители на 
законодателната власт, членове на парламента, 

лидери на синдикатите, неправителствени организации и др. При първото 
си участие в конкурса „Пристанище Бургас” ЕАД получи грамота за 
участие в категорията „Големи предприятия (с персонал над 250 души)”. 
Това е признание за активната работа и постигнати резултати в сферата на 
безопасността и здравето при работа от страна на ръководството на 
дружеството. През 2011г. е постигнато най-ниското ниво на трудов 
травматизъм в историята на „Пристанище Бургас” ЕАД, като са допуснати 
само две, сравнително леки трудови злополуки.  



 

Комитет  по условията   на труд 
    На 07.02.2012г. КУТ заседава, като 
бяха коментирани и приети: анализ на 
дейността по здравословни и безопасни 
условия на труд в “Пристанище Бургас” 
ЕАД за 2011г., отчет за изпълнението на 
програмата за подобряване условията 
на труд в дружеството. Определени 
бяха длъжностите, подлежащи на 
задължително застраховане за риска 
“Трудова злополука” през 2012г. 
     Изпълнителният директор  г-н Диян 
Димов информира присъстващите, че в 
инвестиционната  програма на 
дружеството за 2012г. са предвидени 
над 7 млн. лева за ремонт на 
инфраструктурата. Предстояща е и 
рехабилитация на ел. енергийната 
система, както и изграждане на 
пасажерски терминал на първо  и второ  
корабни местa. 

Нашите колеги 
В тази рубрика ще ви 
запознаваме с нашите колеги, с 
техните истории и мнения. 
 
В.М.– кранист. 

Ползвам ЛПС, винаги докато съм на работа. Снабдяването 
е безпроблемно и навременно, дори скоро ми се наложи да 
сменя каската си, тъй като беше пукната. Обувките 
предпазват краката от притискане, понякога съм много 
благодарен, че ги нося! Особено важно е носенето на 
предпазни средства, през тъмната част от денонощието. 

С.Я.– старши стифадор. 
ЛПС се използват. Аз лично не съм имал случки или 
моменти, в които ЛПС да изиграят ролята на спасители за 
мен, но съм бил свидетел на подобни ситуации за моите 
колеги. За подобряване условията на труд ще е добре по– 
често да се доставят маски за еднократна употреба. 

 
 

НАШИТЕ 
ПРАВИЛА ЗА  

 БЕЗОПАСНОСТ 

Хроника на трудовите злополуки  
Според статистиката на НОИ, през 2011г. на 
национално ниво са регистрирани 2752 трудови 
злополуки, като 86 от тях са завършили фатално, а 20 
са довели до инвалидизиране на пострадалите. От 
началото на 2012г.  тежкият трудов травматизъм 
бележи ръст, като показателни са следните примери: 

Работник на 58 години от Русе загина при нелеп 
инцидент. Около 9:30ч. сутринта на 07.03.2012г. 
работникът е приет в безсъзнание в спешното 
отделение на МБАЛ-Русе и същия ден е починал в 
резултат на тежка черепно-мозъчна травма. 
Инцидентът е станал при преминаване под метална 
врата. Въже на повдигателния механизъм на вратата 
се е скъсало и тя се е откачила. Работникът си е 
ударил главата в земята. След обедната почивка  на 
23.02.2012 г. около 13:00ч., 40-годишният М. от 
хасковска фирма загинал  при смяна на  изгоряла 
лампа. Работникът е намерен от колега паднал до 
стълбата без признаци за живот. Заключението от 
извършената аутопсия е, че работникът е починал 
вследствие на токов удар.При извършване на товаро-  
разтоварни дейности на територията на химическия 
комбинат "Свилоза" в гр. Свищов е пострадал 62-
годишен работник. Трудовата злополука е станала 
около 14:00ч. на 20.02.2012г. Работникът е бил 
притиснат от мотокар към каросерията на паркиран в 
близост товарен автомобил.  

Напомняме, че всеки е длъжен да се грижи за 
собственото си здраве и безопасността на лицата, с 
които работи! В тази връзка е необходимо  
работещите  да сигнализират работодателя за всяка 
опасност и констатирано нарушение на правилата 
за безопасна работа! 

Проверка от Главна Инспекция 
по Труда на контейнерен 

терминал 
    На 10.01.2012г., беше извършена проверка 
по спазване на безопасността на труда в 
терминал „Генерални товари”, звено 
„Контейнери”. В проверката взеха участие 
инспектори от Дирекция „Инспекция по 
труда” Бургас и от отдел „Условия на 
труда”. 

Проведе се среща с ръководителя на звеното 
г-н Калин Драгнев, като бяха коментирани 
въпроси, свързани с технологията и 
безопасността при обработка на контейнери. 
Проверена беше наличната документация, 
съхранявана в звеното. По време на 
проверката не бяха открити несъответствия 
и не бяха дадени 
предписания. 

                                                
ПРОЕКТ  „Безопасен 

труд” 
    В края на 
м е с е ц 
д е к е м в р и 
2 0 1 1 г . 
„Пристанище 
Бургас” ЕАД 
кандидатства 
чрез открита 
процедура за конкурентен подбор, 
за безвъзмездна финансова 
помощ по схемата „Безопасен 
труд” на ОП „РЧР”. В проекта са 
включени следните дейности: 
извършване на анализ на 
състоянието и проектиране на 
организацията на трудова 
д ей н ос т ;  о си гу ря в а не  н а 
в и с о к о к а ч е с т в е н и  л и ч н и 
предпазни средства и работно 
облекло за 616 работещи; 
разработване, внедряване и 
сертифициране на Система за 
здравословни и безопасни 
условия на труд по стандарт BS 
O H S A S  1 8 0 0 1 : 2 0 0 7 ; 
климатизиране на 25 кранови 
кабини и 10 работни помещения; 
оси гуря ва не  на  44  но ви 
видеодисплеи и др., всичко на 
обща стойност 196 хил. лв. 
Проектът е подаден в Агенцията 
по  заетостта .  Очаква  се  

решението на оценителната 

Работа на височина  
  За работа на височина се 
допускат само лица, 
навършили 18г., преминали 
първичен медицински 
прегл ед и получили 
ежедневен инструктаж. 
Работата на височина се 
извършва при осигурена 
безопасност от падане на 
хора или предмети чрез 
подходящо оборудване и 
лични предпазни средства 
(защитна каска, обувки с 
предпазно  бомбе, ръкавици 
и др.) .  
Качването и слизането 
става със свободни  от 
предмети ръце. При работа 
с автовишка работата се 
и з в ъ р ш в а   п о д 
р ъ к о в о д с т в о т о  н а  
правоспособен сигналчик. 
Забранено е хвърлянето и 
подаването на инструменти 

от разстояние. 
При използване на предпазни 

колани, същите да бъдат сигурно и 
трайно закрепени с осигурителни 

въжета. Забранено е извършването на 
работа върху обекти, които са влажни, при 

наличие на дъжд, мъгла, поледица, 
снеговалеж или силен вятър. Ползвателят на 

повдигателни съоръжения е длъжен да 
определи едно или повече 

лица, които да отговарят за 
безопасната експлоатация на съоръжението 
и да го представляват пред органите за 
технически надзор. Трябва да не се допуска 
извършването на ремонт на повдигателни 
съоръжения без документация или ако тя не 
е заверена. Подвижните работни площадки 
се експлоатират само след извършен технически преглед! 

Проверки за 
употреба на 

алкохол 
 П р о в е р к и т е , 
осъществявани от  отдел 
“Условия на труд”, продъл- 
жават да се извършват. Те 
станаха част от  фирмената 
политика на “Пристанище 
Бургас” ЕАД. За първото 
тримесечие са направени 12 
проверки за  употреба на 
алкохол през работно време. 
К о н с т а т и р а н и  с а  т р и 
нарушения, съответно от: 
1)К. А. Каракашев– докер в 
база “Инвентарно Стопанство”. 
2)С. В. Гуджев– шлосер в 
о т д е л  “ Р е м о н т н а 
работилница”. 
3)Д. А. Христов– шофьор в 
сектор “Автотранспорт”. 

Продължават да се 
извършват  ежеседмични 

проверки в случайно 
избрани отдели и звена! 

 

Кампания “Информирани и здрави” 
В периода 17.02. – 24.02.2012г. „Пристанище Бургас” ЕАД 
участва в проекта на Министерството на здравеопазването 
„Информирани и здрави”. Служители от отдел „Условия на 
труда” бяха поканени на информационния ден в гр. Айтос на 
16.02.2012г. и благодарение на осъществените ползотворни 
контакти, дружеството беше включено в националната 
кампания за ограничаване на производствения травматизъм. 
Бяха разпространени сред работещите  плакати, брошури и флаери. Също 
така се проведе анкета на тема “Ограничаване на производствения 
травматизъм”, в която се включиха 55 работници и служители от 
дружеството.  


