
            

  

     
 

Съвети за здравословно хранене 
      Хранете се по 3—4 пъти на ден през не повече 
от 6 часа. 
      Винаги закусвайте. Едно варено яйце и малко 
сирене са достатъчни за старт на деня. 
      Ограничете обработените храни, богати на 
рафинирани въглехидрати, транс—мазнини, 
овкусители и консерванти. 
      Осигурете достатъчно количество есенциални 
мазнини от риба, зехтин и други студено 
пресовани растителни олия. Избягвайте 
животинските мазнини, съдържащи се в месото и 
млечните продукти. 
      Консумирайте храните в близко до 
натуралното им състояние. Избирайте 
пълномаслени натурални млечни продукти, прясно 
месо и риба. Обработвайте минимално храните, 
които позволяват това. 
      Приемайте източници на белтъчини с всяко 
хранене. 
      Пийте 2—3 литра вода на ден. Ако спортувате, 
може да прибавите още течности. 
      Ограничете кафето. Вместо него приготвяйте 
зелен чай или освежителна вода с лимон. 

 

Комитет по условия на труд  

На 20.11.2012г. беше проведено 
ежегодно обучение на членовете 
на КУТ, и на лицата които 
ръководят трудовите процеси. 
Лектора д—р София Евстатиева, 
запозна участващите 35 души,   с 
промените в: 

-  н о р м а т и в н и т е  а к т о в е  в 
областта на ЗБУТ през изтеклия 
период; 

-  у с л о в и я т а  и  р е д а  з а 
пров еж дане  на перио дично 
обучение  и инструктаж на 
работниците; 

- безопасната  поддръжка на 
машини и съоръжения. 

 Център за професионално обучение 

През 2012г. 
в Центъра за 
професионално 
обучение под 
ръководството на 
инж. Добринка 
Железова, в 
различни форми, 
обучение са 
преминали общо 
209 работещи. 
Начално професионално образование  с придобиване 
на правоспособност за работа с ПТМ и С са преминали 
53 работника, а в продължаващо професионално 
обучение са взели участие 85 работника. През 
ежегодни обучения, произтичащи от нормативни 
документи са преминали 71 работника и служители. 
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Хранителна пирамида 

Сирене и кисело мляко -  
умерено количество, 
ежедневно  

Птици и яйца - 
умерено количество, на  
всеки  два дни или 
веднъж седмично 

Месни продукти и 
десерти - рядко, 
веднъж седмично 

Риба и морски 
деликатеси - 
често, поне два 
пъти седмично 

Плодове, 
Зеленчуци, 
Зърнени храни - 
овесени храни, 
ориз, картофи, 
макаронени 
изделия, бобови 
растения, 
сурови ядки, 
билки—
ежедневно 

Стажантска 
програма 2012г. 
На трети декември 
в “Пристанище 
Б ур г а с ”  Е А Д , 
започнаха стажа си 
поредната група от  
осем младежи по 
п р о е к т  “ Н о в о 
н а ч а л о  -  о т 
образование към 
заетост” . По време 
на шестмесечния си 
с т а ж  т е  щ е 
придобият опит в 
областите право, 
човешки ресурси, 
и к о н о м и к а , 
м а р к е т и н г  и 
безопасни условия 
на труд.  

      Бр.3 / Трето и четвърто тримесечие на 2012 г. 

 
      На 14.12.2012г. на церемония в 
Новотел София, Министърът на труда 
и социалната политика Тотю 
Младенов и изпълнителният директор 
на Главна инспекция по труда Румяна 
Михайлова връчиха Националните 
награди за осигуряване на безопасност 
и здраве при работа за 2012 година. На 
третото издание на конкурса 
присъстваха представители на бизнеса и синдикатите, на 
законодателната и изпълнителната власт. За постиженията си  в 
областта на осигуряване на безопасността и здравето при работа и 
въвеждането на добри практики, първите места в отделните категории 
заеха „Фреш лоджик плюс” АД – Пловдив, „Златна Панега цимент” АД 
– Ловеч, „Асарел Медет” АД – Панагюрище. След награждаването, се 
състоя Национална среща на специалистите по БЗР на която беше 
представена дейността на  Фондация „Център за безопасност и здраве 
при работа” и опита на отделните клубове в страната. Гости на срещата 
бяха представители на Македонската асоциация по БЗР и на Центъра 
за международна информация по безопасност и трудова медицина при 
Международната организация на труда. 

           

 

 

 

На 18 ноември 2012 година “Пристанище Бургас” ЕАД се включи в  
кампанията по повод отбелязването на Световния ден за възпоменание на 
жертвите от пътнотранспортни произшествия. Тя е част от действията на 
Министерството на транспорта, информационните технологии и 
съобщенията за подобряване на безопасността на движението по 
пътищата и намаляване на броя на жертвите от пътнотранспортните 
произшествия.  По време на кампанията работниците и служителите от 
дружеството бяха запознати с брошурата издадена от МТИТС и мерките 
за пътна безопасност. През 2011г. В пътнотранспортни произшествия са 
загинали 592 човека и 7896 са ранени, като поради управления с 
несъобразена и превишена скорост  убитите са 306, а ранените 2980. 
Статистиката сочи, че всяка година над 40% от пътнотранспортните 
произшествия с ранени и убити са поради движение с несъобразена и 
превишена скорост. 

Към 
31.12.2012г. са 

постигнати  
111 дни  

без трудови 
злополуки  



  
Кампанията „Здравословни работни 
места“ 2012—2013 г. под надслов „Да работим 
заедно за превенция на риска“ насърчава 
ръководителите, работниците и служителите и други 
заинтересовани участници да обединят усилията си за 
подобряване на безопасността и здравето. Кампанията 
се координира от Европейската агенция за 
безопасност и здраве при работа (EU-OSHA) и 
нейните партньори в 27-те държави-членки на ЕС и 
извън него.  

Кампанията „Здравословни работни места“ 2012—2013 
г.  поставя акцент върху: 
 превенцията на риска; 
 управлението на рисковете; 
 стимулирането на висшите ръководители да 

осъществяват активно мерки за намаляване на 
рисковете; 

 насърчаването на работниците и служителите, 
техните представители и други заинтересовани 
участници  да  рабо тя т съвместно с 
ръководителите за намаляване на рисковете. 

Повече информация на:  

http://www.healthy-workplaces.eu/bg/ 

Измерване параметрите  
на работната среда 

 

През месеците юли и декември 
бяха направени замервания на 
параметрите на работната среда, 
съвместно с “Медико” ЕООД. 
Проверката беше проведена в 
отдели “Ремонтна работилница” и 
“Автотранспорт”  ,  терминал 
“Ге нер а лни тов ар и” ,  сек тор 
“Парово стопанство” и се състоеше 
в измерване на микроклимат в 59 
точки, прах 30 точки, шум 49 точки, 
вибрации 11 точки, осветление 24 
точки и токсични вещества в 16 
точки на работните места. При 
направените замери до момента 
са констатирани незначителни 
отклонения от нормите, като е 
д а д е н о  п р е д п и с а н и е  д о 
ръководителя на отдел “Ремонтна 
работилница” за отстраняване на 
несъответствията. 

   Заедно за Устойчиво  Индустриално  Бъдеще 

      По случай Европейската Седмица на здравето и 
безопасността, на 28.11.2012 г. представител на отдел 
„Условия на труда” взе участие в семинар под наслов 
"Заедно за Устойчиво Индустриално  Бъдеще” на тема 
здраве, безопасност и околна среда. Домакин на събитието 
беше „Девня Цимент” АД . В семинара взеха участие 18 от 
най-големите 
компании, 
работещи в 
различни 
индустриални 
сектори на 
икономиката 
от цяла 
България. Г-н 
Иван Тончев, 
презентира 
опита на 
„Пристанище 
Бургас“ ЕАД, в осигуряването на безопасност и здраве при 
работа и инструменти за финансиране подобряването на 
условията на труд. Специално представяне на тема 
Устойчиво развитие и Управление на безопасността бе 
направено от г-н Клод Лабанса от Италчементи Груп. Сред 
лекторите на семинара бяха представители от "Солвей 
Соди" АД, "Тракия Глас България" ЕАД, "Стомана 
Индъстри" АД, ТЕЦ Марица Изток III Глобал Контур, 
„Амилум България“, „Пристанище Бургас“ ЕАД, „Идеал 
Стандарт – Видима“АД, "Фрапорт Туин Стар Еърпорт 
Мениджмънт", TNT България, “Аурубис България” АД и 
Българската Мрежа на Глобалния Договор на ООН. 

НАШИТЕ ПРАВИЛА ЗА  БЕЗОПАСНОСТ 
. 

 
Проверка за годност 

на защитна каска 
 

         Работниците са 
задължени да правят 
периодични проверки на 
защитните си каски. Те се 
състоят в: 
 проверка на корпуса 

– каската се хваща с две ръце и се стиска леко. Ако се чува 
пукане, материалът е остарял и каската трябва да се 
подмени с нова. В случай, че има видими с просто око 
деформации, отчупване / назъбване на ръб, избеляване на 
цвета, пукнатини, също. 
 проверка на околожката обхващаща скалпа – при 
наличие на скъсани колани, пукнати захвати към корпуса, 
следва да се смени. 

 проверка на подбрадника – при наличие на счупен захват 
към корпуса, скъсан или разтеглен подбрадник, същият се заменя с 

нов. 
 При замърсяване, елементите в 

контакт с кожата и косата могат да причинят 
сърбеж и кожни инфекции. За почистване е 

подходящо да се използват меки сапунени 
разтвори. Директен контакт със спрейове или с 

течни органични разтворители може да навреди на 
здравината на каската. 

 Когато не се използва, каската не трябва да бъде 
оставяна на  пряка слънчева светлина, на дъжд или на студено място. 

Проверки за 
употреба на 

алкохол 
 П р о в е р к и т е , 
осъществявани от  
отдел “Условия на труд”, 
продължават да се 
извършват. Те са част от  
фирмената политика за 
осигуряване на  безопасност и 
з дра в е  при  ра бо та  в 
“Пристанище Бургас” ЕАД. От 
началото на годината са 
направени 39 проверки за  
употреба на алкохол през 
работно време, като са 
тествани 354 работници и 
служители .  Последното 
констатирано  нарушение на 
трудовата дисциплина, е от 
месец ноември и е допуснато 
от Христо Димитров Влахов 
— шофьор в  сектор 
“Автотранспорт“, който преди 
започване на работа е дал 
положителна проба — 0.64‰. 
П р о д ъ л ж а в а т  д а  с е 
извършват  ежеседмични 
проверки в случайно 
избрани отдели и звена! 

 ПРОФИЛАКТИЧНИ  ПРЕГЛЕДИ  
     През месец октомври бяха извършени 
профилактични прегледи на персонала. На 
661 работещи са направени съответните 
прегледи и изследвания. За  158 работещи с 
видеодисплей, са осигурени средства за 
корекция на зрението. В началото на месец 
юли са проведени профилактични прегледи 
на лицата работещи в среда с йонизиращи лъчения. Изследването на 
петимата работещи с кенотронна уредба, показа че са клинично здрави и 
годни за работа в среда с йонизиращи лъчения. Съвместно със СТМ, ще 
бъде изготвен анализ на профилактичните прегледи и оценка на здравния 
статус на работещите в дружеството, като с анализа ще се  запознаят 
членовете на КУТ и ще се набележат мерки за подобряване на условията на 
труд през 2013г.  


