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Какво се включва в понятието “условия на труд”? 

В допълнителните разпоредби на последната актуализация на 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (2005 г.) в 

параграф 1 т.1  се определя,  че “здравословни и безопасни 

условия  на  труд  са  такива  условия,  които  не  водят  до 

професионални  заболявания  и  злополуки  при  работа  и 

създават  предпоставки  за  пълно  физическо,  психическо  и 

социално благополучие на работещите лица”.

В  т.3  на  същия  параграф  вредните  фактори  за  здравето  и 

безопасността  са  конкретизирани  като  “физически  (в  това 

число механични,  акустични,  електрически,  оптически,  лъчеви 

йонизиращи и др.), химически, биологически, психологически, 

организационни и други въздействия, които влияят негативно или 

заплашват здравето и безопасността на работещите".

Както  се  вижда  в  закона  не  са  пропуснати  психологичните 

акценти нито като фактори в трудовата среда, които могат да 

окажат  негативни  въздействия  върху  човека,  нито  като 

последствия от негативно въздействие на изредените в закона 

фактори.

Въпреки включването на психологични аспекти на условията на 

труд  в  допълнителните  разпоредби  на  закона,  те  не  са 

конкретизирани,  нито  са  включени  като  параметри,  които 

трябва подлежат на анализ и контрол.

Физическите  условия  на  труд  като  област  на  въздействие  и 

контрол  са  отдавна  ясно  определени.  За  тях  съществуват 

хигиенни  норми,  методи  и  ред  за  измерване,  правила  и 

отговорности при неспазването им. Съществени параметри в 
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тях  са:  равнището  на  шума,  вибрациите,  особеностите  на 

микроклимата, лъченията, осветеността и др., т.е. физическите 

и  химическите  вредности  на  работните  места.  В  случай,  че 

самият  трудов  процес  и  условията,  в  които  той  протича  са 

вредни  за  здравето  и  живота  на  човека,  то  се  спазва 

задължителна  процедура  за  намаляване  на  вредните 

въздействия. 

Най-общо тя може да се сведе до следното:

1.  Точно  определяне  на  вредните  фактори  на  работната 

среда;

2. Определяне на хигиенни и ергономични норми и правила;

3. Определяне на методи и процедура за техния контрол; 

4.  Определяне  на  колективни  и  лични  предпазни  средства, 

както и на компенсации за вредност;

5.  Информация,  подбор  и  обучение  за  предпазване  от 

вредните въздействия;

6. Контрол за спазване на нормите от точно регламентирани 

структури и длъжностни лица.
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Тази  процедура  е  въведена  в  практиката,  като  в  настоящия 

момент е подценено спазването на ергономичните норми и 

стандарти, както и подбора на хора, желаещи да работят при 

наличието на вредни въздействия. 

От  психологична  гледна  точка  можем  да  разграничим  две 

групи работещи: 

1.  Лица,  които  осъзнават  вредните  и  рисковите  условия  за 

живота  и  здравето  на  работното  място.  Преживяват  ги 

тревожно  и  търсят  начин  да  сменят  работата  си  при 

възможност.  Това  обикновено  са  тревожни  лица,  при  които 

психичното  напрежение  нараства,  а  здравето  е  на  челно 

място в тяхната ценностна система.

2.  Лица,  които  се  стараят  да  не  мислят  за  опасността  и  я 

приемат. Тези хора, обикновено имат по-близки цели, доволни 

са  от  това,  че  имат  работа  или  получават  компенсации  и 

оптимистично  вярват,  че  негативните  въздействия  ще  ги 

отминат.  Втората  група  лица  са  по-пригодни  за  работа  в 

условия  на  вредни  въздействия,  които  не  могат  да  бъдат 

избегнати, тъй като те по-лесно се адаптират към тях.

Обучение, предпазни средства, компенсации

Съществуването на какъвто и да е тип вредно въздействие върху 

здравето на човека в работната среда трябва да бъде известно 

на работещите и те да бъдат обучавани за справяне с него. 

Този процес до голяма степен е регламентиран. Обучението 

се отнася и до начина на използване на предпазни средства. 

От  психологична  гледна  точка  по-добре  се  възприемат 

колективните предпазни средства, при което не е необходимо 

самият човек да предприема действия и да прави усилия за 
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предпазването  си.  При  употреба  на  лични  средства,  които 

затрудняват  контактите  с  хора,  предмети  или  пречат  на 

движенията, често се допускат нарушения, т.е те не винаги се 

използват,  въпреки  изискванията.  Причина  за  това  в  много 

случаи е намаляването на усещането за психичен комфорт, 

въпреки  евентуалната  адаптация  с  времето.  Ето  защо 

контрола  за  тяхната  употреба  трябва  да  е  по-голям,  а 

стремежа на работодателите да е към общо намаляване на 

вредностите в работната среда.

С развитието на научните постижения и техниката, стремежа 

към  намаляване  на  компенсациите  за  вреден  труд  и  към 

подобряване  на  самите  условия  се  засилва.  Тази  дейност 

изисква средства, компетентност и добра организация. Може 

да  се  разграничи  голяма  група  работещи,  които  биха 

предпочели  да  работят  в  по-неблагоприятни  условия,  но  да 

получават  компенсации  (по-малък  работен  ден,  по-голяма 

отпуска,  получаване  на  мляко  или  по-високо  заплащане).  В 

наши  изследвания  констатирахме,  че  компенсациите  при 

някои  от  работещите  се  превръщат  в  мотив  за  работа. 

Изключително  впечатление  ни  направи  случай,  при  който 

бременна жена отказваше да излезе от вредно производство, 

защото  ще  си  намали  заплатата  и  няма  да  работи  с 

намалено работно време, което й е нужно за решаване на 

семейни  проблеми.  Такъв  вид  мотивация  обикновено  се 

наблюдава у хора с по-ниска квалификация и информация за 

последствията  от  вредните  въздействия,  без  перспективно 

виждане или в трудни социални условия. Ето защо усилията и в 

Европейската  общност  са  към  намаляване  на 

компенсациите, за сметка на оптимизиране на условията на 

труд и премахване на вредностите от тях. 
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Можем  да  заключим,  че  хигиенните  норми,  свързани  със 

запазване на физическото здраве са добре регламентирани, 

макар че контрола върху тях не винаги е на нужното равнище. 

Същото  не  може  да  се  каже  за  ергономичните  норми  и 

стандарти. Те са свързани с преживяването на психичен стрес, 

степен на удовлетвореност от труда, на психичен комфорт. За 

тяхното изследване и контрол у нас все още не съществуват 

нормативи и процедури, макар че изследвания и психологични 

методи за регистрирането им, вече са известни.

В европейските страни в тази насока се работи още от 1959 г., 

когато  в  Цюрих  се  създава  ергономично  дружество  и  се 

започва работа за регламентиране на работни условия, които 

предизвикват  психологичен  дискомфорт.  Създават  се  т.нар. 

“ергономични норми”.  В  началото те са пожелателни,  а по-

късно  задължителни  при  проектирането  на  нови  работни 

помещения  и  техника.  Известно  е  как  въздействат  цветовете 

върху  емоционалното  състояние  на  човека;  как  въздействат 

осветеността  и  шума  върху  психичното  състояние,  върху 

точността  на  възприемането,  работоспособността, 

удовлетвореността и качеството на работата. С нарушаването 

на определените норми при въздействието на тези фактори в 

работната среда, освен краткосрочни промени в психичното 

състояние  и  отношението  към  труда,  при  дългосрочно 

въздействие  следват  и  необратими  здравословни  проблеми. 

Тези  факти  дават  основание  да  се  търсят  организационни 

решения  за  следене  на  психологичните  променливи: 

удовлетвореност  от  труда,  мотивация  за  труд,  степен  на 

работоспособност  и  умора,  равнище  на  психичен  стрес, 

които  ще  ни  дадат  възможност  не  само  да  се  вземат 

предохранителни  мерки  за  запазване  здравето  на 

работещите, но и да се повиши качеството и ефективността 
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на работата, да се хуманизира труда.

Трябва ли да се ограничаваме при анализа на условията на 

труд  само  до  факторите  на  самия  трудов  процес  и 

физическите условия на трудовата среда?

Още  през  50-те  години  на  ХХ  век  се  открива,  че  освен 

физическите  условия,  в  които  протича  трудовата  дейност, 

въздействие  върху  психичното  състояние  имат  и  социалните 

фактори,  в  които  се  включват:  взаимоотношенията  на 

работното  място,  стила  на  ръководство,  конфликти  и 

сътрудничество,  степен  на  съвместимост  и  отговорност  в 

екипите.  Изследвания доказват,  че при негативно въздействие 

на  т.нар.  “социални  фактори”  на  работната  среда, 

въздействията  върху  психичното  състояние, 

работоспособността и отношението към работата е голямо, 

оттам дългосрочно – върху психичното и физическото здраве 

на работещите.

В  категорията “фактори на работната среда” се включват  и 

т.нар. “организационни фактори”. От тях с най-изявена връзка 

с  психичното  състояние  на  работещите  имат  режимите  на 

труд, планирането и контрола, оценяването и стимулирането.

Работата  на  смени,  която  включва  и  нощни  смени  е  най-

неблагоприятна за нормалното функциониране на организма 

на човека, тъй като изисква постоянна смяна на динамичния 

стереотип.  Тя  е  свързана  с  дневната  динамика  на 

работоспособността,  води  до  по-бърза  умора  и  стрес,  а  в 

дългосрочен план,  особено при по-трудно адаптиращите се 

работници - до заболявания и текучество. При необходимост от 

сменна  организация  на  работата  се  налага  достатъчна 

продължителност  на  почивките  за  възстановяване  на 
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нормалното  функциониране  на  денонощния  биологичен 

цикъл.  Съобразяване  с  изискванията  за  подържане  на 

оптимална работоспособност се налага и при дневен режим 

на работа. В зависимост от съдържанието на самия труд се 

планират и почивки с определена честота и продължителност. 

Те обаче не трябва да пречат на технологичния ход на трудовия 

процес  и  се  осъществяват  след  добра  организация  и 

съвместяване на трудовите задачи.

Планирането,  контрола,  оценяването  и  стимулирането  са 

управленски  функции,  които  също  се  подчиняват  на 

определени  изисквания,  за  да  не  създават  допълнително 

психично  напрежение,  конфликти  и  неудовлетвореност.  Тези 

изисквания  в  последно  време  се  включват  в 

“организационната  култура”  и  се  разглеждат  в 

организационната и управленската психология.
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Както  се  вижда,  разширява  се  обсега  на  факторите,  които 

подлежат  на  оценка  при  анализ  на  “условията  на  труд”. 

Разширяват се и параметрите, върху които тези условия могат 

да  окажат  негативно  въздействие.  Разширението  се  отнася 

предимно до психологични променливи. Крайно време е да 

се  създадат  нормативи  и  изисквания  за  техния  контрол  на 

работните места. Могат да бъдат оценявани въздействия върху 

психичното  здраве,  включващо  преживявания  на  стрес, 

депресия, работоспособност, липса на психичен комфорт и 

удовлетвореност  от  труда;  мотивацията  за  труд  включваща 

нагласи  и  отношения,  ценности  и  мотиви  за  труд,  трудова 

активност, идентификация с работата и работното място. Тези 

променливи  са  показатели  за  психично  благополучие  и  за 

хуманизация  на  труда.  Те  имат  пряко  отношение,  обаче  не 

само  към  физическото  здраве,  но  и  към  конкретните 

резултати, ефективност и качество на работата. Не напразно в 

практиката на европейските страни се създават стандарти за 

такъв  вид  изследвания.  В  нашата  страна  вече  има 

специалисти, които могат да се включат в такава дейност, но 

са необходими оценки и решения на по-високо държавно и 

правителствено равнище. 

В  Института  по  психология  към  БАН  например,  вече  се 

опитваме  да  подготвим  методики  за  анализ  на  работата  и 

трудовите  условия,  за  удовлетвореност  от  тях,  за  анализ  на 

факторите за професионален стрес, за оценка на трудовата 

мотивация и работоспособността. Необходимо е да се търсят 

начини  за  тяхното  приложение  в  практиката,  за  да  се 

оптимизира и контролира въздействието на условията на труд в 

по-широк  план.  Това може да бъде осъществено само при 

обединяване  на  усилията  на  структурите,  работещи  в 

практиката  по  проблемите  на  условията  на  труд,  на 
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специалисти  в  съответните  научни области  и  на държавни и 

правителствени структури, които регулират тази дейност.
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