
                   Бр.2 / Второ тримесечие на 2012 г. 

 

Проект  “Безопасен труд”  
 

Щастливи сме да Ви съобщим, че на 26.06.2012г. ръководството на 
“Пристанище Бургас” ЕАД подписа официално договора за реализиране 
на проекта BG051PO001-2.3.02 по процедура “Безопасен труд”.  
Мероприятието се осъществи в присъствието на министъра на труда и 
социалната политика Тотю Младенов, който тържествено връчи и  
специална грамота за инвестиции в безопасни условия на труд. Схемата 
за безвъзмездна финансова помощ ще се реализира с финансовата 
подкрепа на Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. В 
проекта са предвидени: извършване на анализ на състоянието и 
проектиране на организацията на трудова дейност; осигуряване на 
висококачествени лични предпазни средства и работно облекло за 616 работещи; разработване, 
внедряване и сертифициране на Система за здравословни и безопасни условия на труд по стандарт 
BS OHSAS 18001:2007; климатизиране на 25 кранови кабини и 10 работни помещения; всичко на 
обща стойност 233 хил. лв.  
През първото шестмесечие на 2012 година през “Пристанище Бургас” ЕАД, по оперативни данни са 
преминали 1 167 886 тона товари, което е с 11 % ръст в сравнение с товарооборота през същия 
период на 2011 година. Ето защо реализирането на проект  ”Безопасен труд” ще е позитивна крачка 
в развитието на Пристанище Бургас, която ще допринесе за подобряване на трудовите процеси и 
технологии в предприятието и също така ще позволи по–бързото затвърждаване на нарастващата 
тенденция и качествено разширяване на предлаганите пристанищни услуги. 

Поздравителен адрес от ръководството на 

“Пристанище Бургас” ЕАД 
„Пожелаваме Ви весел празник и оставаме с надежда да 

посрещаме заедно и в добро здраве още дълги 

години деня на Пристанище Бургас и морските 

хора!―, гласи поздравителния адрес, по повод 

109 годишнината от създаването на най-

старото търговско морско пристанище в 

България, която бе чествана на 18 май. 

Пристанище Бургас е основано с Решение за неговото 

построяване, прието с Указ №7 от 20 декември 1894 г. на Княз 

Фердинанд І. Тържествено е открито в негово присъствие на 18 

май 1903 г. и отворено за търговско корабоплаване. Малко преди 

това – през 1899 г. е запален белият бургаски фар – първият 

български пристанищен фар. 

Днес Пристанище Бургас е поставено пред 

ново предизвикателство в своето развитие. 

Предстои реализацията на генералния план за 

развитие до 2015г. Това е една амбициозна и 

реалистична програма. Нейната цел е да се 

посрещнат предизвикателствата на новия век 

с един модерно оборудван порт, в който са реализирани най-

новите тенденции при обслужването на товарите.      

Колективен  

трудов      договор  
 

На 12 април   предстaвите-

лите   на   синдикатите и 

ръководството на    “Приста-

нище Бургас‖ ЕАД подписаха 

нов Колективен трудов 

договор (КТД). Парамeтрите 

на новият КТД засягат, 

условията за трудова заетост, 

работно време, почивки, 

отпуски, безопасни условия на 

труд, обществено осигуря-

ване, застраховане и социалнo-

битово обслужване. Страните 

се споразумяха, на всеки 

отчетен тримесечен период, да 

се анализира изпълнението на 

показателите, заложени в 

бизнес - плана на дружеството, 

като при тяхното пре-

изпълнение ще се създават 

условия за допълнително 

заплащане на работниците и 

служителите. 



 

 

 

 

 

 

 

 

Режима на работа през топлия 
летен период,  трябва да бъде 
съобразен с високите 
температури. Работещите под 
прякото влияние на слънчевите 
лъчи трябва да знаят, че при 
продължително излагане под 

слънцето може да се получи слънчев или топлинен удар. 
Ето защо е важно да се спазват някои от  следните 
правила: 
1.Пийте повече вода, възползвайте се от 27-те 
диспенсъра за минерална вода в предприятието. 
Газираните напитки, кафето и алкохола не утоляват 
жаждата и не допринасят за подобряване на 
състоянието Ви. 
2.Почивайте на сянка, като почивките са кратки, но 
чести. Използвайте климатизираните помещения за 
отдих.  
3.Ако сте получили слънчево изгаряне с мехури не ги 
докосвайте, а своевременно потърсете медицинска 
помощ. 
Симптомите на слънчевия или топлинния удар се 
изразяват в отпадналост, главоболие, проблеми със 
зрението и концентрацията на погледа, общо 
изпотяване, шум в ушите, виене на свят, ускорен пулс, 
понякога се появява гадене и повръщане. 
Първа помощ се заключава във вземане на бързи мерки, 
като пострадалият се отнася на сенчесто, хладно, 
проветриво място,  ограничено от преките слънчеви 
лъчи. Тялото на пострадалия се освобождава от всички 
излишни дрехи, намокря се със студена вода, като на 
пострадалия се дава подсладена или подсолена вода и 
напитки.  

При най – малките признаци на слънчев удар е 
необходимо отстраняване на човека от работа и 

оказване на медицинска помощ!!! 

 Безопасна работа  при  високи температури 

Нашите колеги 

Боянка Атанасова, инженер технолог в ”ИС”- 

 Здравейте, колеги! Моят съвет като технолог към всички вас, е да 

обръщате внимание на товароподемността и предназначението на 

уредите, както и непрекъснато да наблюдавате състоянието  на ТЗП, с 

които работите. Също така е необходимо постоянното наблюдение на 

статичността на товара, за недопускане на самопридвижване, по време на 

транспортирането му и допускането на злополука. 

Якyб Исмаил Мехмедали, кранист р-н “Изток”- Привет, на колегите! Моят съвет 

към тях, е да ползват лични предпазни средства по време на работа. При кранистите, 

защитната каска може да ги спаси от удар по време на качване на крана, на 

застопоряването му и не само. Пазете себе си, пазете и колегите!  

Няколко правила за 

осигуряване на безопасна 

работа в ремонтен автоканал 
 

1)Необходимо е осигуряването на 

лесно и безопасно слизане в канала. 

2)В  ремонтните канали, трябва да 

се осигури задоволителна 

осветеност. 

3)По време на ремонтните дейности 

се препоръчват кратки, но чести 

почивки, за отмора на крайниците. 

4)След работа да се почиства  

автоканала от масла или ненужни 

предмети. 

5)Ремонтните канали трябва да са 

оборудвани със скари на пода, не 

заетите от кари, се покриват със 

здрави капаци.  

7)По време на работа е 

задължително носенето на лични 

предпазни средства от работниците. 

НАШИТЕ ПРАВИЛА 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ 

Комитет  по условията   на труд 

    На 14.05.2012г. КУТ заседава, като 
бяха коментирани и приети: анализ на 
дейността по здравословни и безопасни 
условия на труд в “Пристанище Бургас” 
ЕАД за първото тримесечие на годината; 
отчет за изпълнението на 
инвестиционната програма по ЗБУТ за 
2011г; приемане на инвестиционната 
програма по ЗБУТ за 2012г. 
Поради проблемното водоснабдяване в 
район “Изток” г-н Димов, запозна 
присъстващите, че е в ход процедура в 
ДП“ПИ” за ремонт и рехабилитация на 
част от водоснабдителните канали и 
тръбопроводи в района, като се очаква в 
началото на четвъртото тримесечие да 
започнат активните действия по 
рехабилитацията. С оглед подобряване 
на технологичните процeси се предвижда 
и възстановяване на някой основни 
кранови пътища в Пристанището. 

Злополука  в пристанището 

На 20.05.2012г. в 15 часа и 04 минути на първо "А", корабно място, 
42-ри коловоз на терминал "Генерални товари", район "Изток", 
стифадорът Георги Стоянов на 61 години е претърпял злополука. 
Колело на кош-бункер за насипни товари, преминава през десния 
му крак в областта на стъпалото. Пострадалият получава и 
фрактури на левия крак, вследствие притискане от 
металоконструкцията на коша. По време на злополуката, 
служителят е демонтирал детайл от метални отпадъци (скрап) за 
лична употреба, като детайла е бил поставен на крака на кош-
бункера. Георги Стоянов не е имал отношение към извършваните 
товаро-разтоварни дейности. По случая са изготвени и подадени 
всички нужни документи в НОИ– Бургас и Инспекцията по труда. 



Стажантска програма 
2012г. 

На 1 юни поредната група младежи 
до 29 годишна възраст, стартира 
своя шестмесечен стаж по проект 
"Ново начало - от образoвание към 
заетост" на Агенцията по заетостта. 

Седем младежи ще придобият конкретни умения по получените от 
тях професионални квалификации в областите: екология, право, 
маркетинг и евроинтеграция, счетоводство и контрол, икономика, 
човешки ресурси и др. Доброто сътрудничество на „Пристанище 
Бургас“ ЕАД с Дирекция "Бюро по труда" – Бургас са гаранция за 
възможността повече млади хора да придобият опит по конкретни 
специалности. Знанието и опитът, които ще натрупат по време на 
стажа ще увеличат шансовете им на свободния пазар на труда в 

България и страните от Европейския съюз. За да могат младите и 
образовани хора да се присъединят към стажантските групи трябва да са 

записани като безработни  в  бюрото по труда, да са на възраст до 29 години и 
да са без трудов стаж по придобитата образователно – квалификационна степен. 

Световен ден за безопасност на труда 
28 април  е Международен ден посветен на паметта на загиналите и знак за 

солидарност с пострадалите при трудови злополуки. Международната организация на труда 

(МОТ) отбелязва този ден с цел популяризиране усилията за предотвратяване на трудовите 

злополуки и професионалните заболявания в целия свят. Това е кампания за 

повишаване на осведомеността към новите тенденции в областта на 

безопасността и здравето при работа и разпространението на нараняванията, 

заболяванията и смъртните случаи по време на работа. На Световния ден се 

обръща особено внимание, като всяка година се обявява основна тема, свързана 

с актуалното състояние на условия на труд в целия свят. 

През 2012 година тематичният акцент е „Осигуряване безопасност на труда в 

зелената икономика“. Тъй като „зелената― икономика е в процес на развитие, 

от съществено значение е безопасността и здравето при работа да са 

интегрирани в политиките на зелените работни места. 

ПРОВЕРКИ ЗА УПОТРЕБА НА 

АЛКОХОЛ 

 Продължават да се 

извършват проверки 

за употреба на 

алкохол сред приста-

нищните работници. 

Проверките са част 

от политиката на пристанището за 

осигуряване на здравословни и 

безопасни условия  на труд, ето защо  

през второто тримесечие  на годината 

са направени 14 проверки за  употреба 

на алкохол през работно време, като 

са проверени 117 работника. 

Констатирани са пет нарушения, 

съответно от: 

1)Димитър Иванов Димитров– 

пристанищен работник - механизатор 

в т-л ―Генерални товари‖ р-н ―Изток‖ 

2)Радостин Димитров Гайдарджиев– 

укрепвач в база ―Инвентарно 

Стопанство‖. 

3)Никола Йорданов Янев – кранист в  

т-л ―Генерални товари‖ р-н ―Изток‖. 

4)Станислав Господинов Динев–

охранител във фирма ‖Викинг-   

Николов‖ 

5)Росен Станчев Мирчев – охранител 

във фирма ―Викинг – Николов‖ 

 
Продължават да се извършват  

ежеседмични проверки в случайно 

избрани отдели  и звена!!! 

Кампания “Работни места без тютюнев дим” 

На 01.06.2012г се проведе 

кампания от служителите на 

отдел ―Условия на труд‖ в 

централната административната 

сграда на ―Пристанище Бургас‖ 

ЕАД. Кампанията бе под мотото 

―Работни места без тютюнев 

дим‖. По време на инициативата 

бе съблюдавано за спазването на 

вътрешните правила и норми, забраняващи пушенето в 

административната сграда и не бяха констатирани нарушения. 

Раздадоха се  информационни листи на служителите, като бяха 

адресирани съответно до пушачи и непушачи. С реализирането 

на кампанията се  целеше основно да се напомни на колегите за 

опасностите, които крие тютюнопушенето и тютюневият дим. 

Служителите  и  работниците, които не спазват вътрешно 

утвърдените правила относно забраните за тютюнопушенето, 

подлежат на санкция.  



EKOPORT 8  

Четвърта международна конференция в Бургас 

Четвъртото и заключително 

международно събитие, което 

отбеляза финалната точка по 

реализирането на проект „Еколого-

съобразно управление на приста-

нищата от трансграничния кори-

дор‖ (ECOPORT 8) бе проведено в 

град Бургас и събра представители на шестте държави-

партньори по проекта – Албания, Гърция, Италия, Черна гора, 

Румъния и България.  Партньорите по ECOPORT 8 са 

пристанищни власти и научни институти от шестте държави, 

чиито портове се намират на пътя на транспортен коридор 

№8. Организатор на заключителния форум бе Държавно 

предприятие „Пристанищна инфраструктура‖ (ДП ‖ПИ‖) в 

качеството му на събенефициент и партньор по проекта. 

Освен ДП ‖ПИ‖, от българска страна партньор е 

Нaционалният институт по метеoрология и хидрология 

(НИМХ).Основният акцент на събитието бе поставен върху 

проведените мониторингови изследвания в акваторията на 

двете пилотни пристанища в Бургас - Република България и в 

Бар - Република Черна гора. Бяха 

обсъдени резултатите от направе-

ните до момента замервания на 

параметрите на морската вода и 

въздуха в двата порта. 

 

 
 
 

 

Почистването нa Природен парк 
„Росенец” 

Работници и служители на 

„Пристанище Бургас‖ ЕАД активно 

участваха в инициативата „Да  

изчистим България за един ден‖ 

осъществена на 12.05.2012г.  

 От началото на месец май на цялата 

територия в порта и прилежащите 

площи, бяха предприети действия за почистването им, 

подобряване на зелените площи и маркиране на 

пътищата. С организирането, изпълнението  и активно 

участие в събитието на 12 май се ангажираха, както 

ръководството на порта, така и председателите на 

пристанищните синдикални организации в дружеството, 

редица работници и служители. Полезните действия за 

природата, бяха съчетани с приятни емоции за хората, 

тъй като денят продължи със спортни прояви, в които се 

включиха малки и големи. 

Здрав есо е сила 
STOP  
Спрете 

сюсюнопушенесо: 
1)   Вие ще живеете по – дълго, егин 
от всеки гвама пуфачи умира рано, 
съкрахавайки живоса си с окоио 16 
гогини. 
2)  Намалявате наполовина риска от 
сцрдечен угар в слегвахите 5 гогини 
след осказване на пушенесо. 
3)   Увеличавате плоговисостса си и 
намалявате опасностса от 
ерексиина гистункуия. 
4)   Спестявате пари, койсо можете 
га похарчите за нехо груго. 
5) Пушенесо променя вкуса и 
обоняниесо. 
6) Пушенесо вреги каксо на Вас, сака 
и на окоините. 
7) Цигарения гим  съдържа над  
40хил.  химически вещессва, 
седемдесет от коисо могат га 
причинят рак. Съхо сака повифава 
опасностса от  сцрдечносцгови 
заболявания.  
8)  Намалява се 2 пцси риска  от 
заболявания на гихатеините 
пцсиха. 

Убедихме ли Ви? 

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: 822022 

Център  

за професионално обучение 
През второто тримесечие на тази 

година продължиха курсовете за 

придобиване на различни профе-

сионални квалификации и правоспо-

собности към центъра за профе-

сионално обучение, като общо 

курсистите наброяваха 107 човека.  

Някои от курсовете бяха за  

пристанищен работник – прикачвач 

―докер‖; водач на вилкоповдигач с 

ТП 3,5t; актуализиране на право-

способността за работа с електрокари 

и мотокари.  

През следващото тримесечие 

предстоят да се реализират курсове 

за придобиване на правоспособност 

за швартовчик, както и за 

придобиване на правоспособност за 

водач на кошотоваръчна машина тип 

―Ghell” 

Желаещите да се включат в някои от 

предстоящите обучения, могат да се 

обърнат към прекият си ръководител, 

който ще ги снабди с необходимата 

бланка – заявление (по образец), 

която трябва да попълнят. За повече 

информация може да се обърнете към 

преките си ръководители      или       

ръководител ЦПО — инж. Добринка 

Железова. 


