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ИЗСЛЕДВАНЕ ЕРГОНОМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ШЕВНИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 

А. ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ЕРГОНОМИЧНИТЕ ПОКАЗАТЕЛИ НА ШЕВНИТЕ 

ПРЕДПРИЯТИЯ 

Настоящият Наръчник за хуманна и ергономична организация на 

работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията на 

женския труд е посветен на проблематиката, свързана с условията на 

труд за жени в шевните предприятия. 

Спазването на определени правила при създаване на предметната 

битова и производствена среда е задължително изискване в днешния 

конкурентен и динамичен свят. 

Изборът на технологии и начини  за експлоатация на машинния парк, 

особеностите при проектирането, оцветяването, осветлението и 

вентилацията на работните помещения, поддържането на здравословни 

микроклиматични условия на труд и т. н., са все елементи, 

характеризиращи ергономията на средата. 

Съществено за всяка работна среда е определянето на условията на 

женския труд, които биха гарантирали запазване здравето на 

работничките, съхраняване  на силите им и едновременно с това 

повишаване на производителността и качеството на труда. 

Производството на шевни изделия от текстил е традиционен за нашата 

страна отрасъл от леката промишленост, в който броят на заетите жени 

постоянно се увеличава. Работата е монотонна, на поточна линия, с 

натоварване на определени мускулни групи, с продължително 

непроменяща се работна поза и др. Това налага проучване на 

възможностите за систематизиране на критерии за оценка 

ергономичното състояние на работната среда в шевните предприятия. 

В Наръчника за хуманна и ергономична организация на работното място 

в шивашката индустрия за подобряване на условията на женския труд се 

предлага списък със съществени за този вид производство показатели за 

оценка. Разработена е методика за изследване на шевните предприятия, 
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в която чрез анализ и оценка се локализират неергономичните елементи 

в системата Човек-Машина-Работно място и се предлагат начини за 

отстраняването им. 

Разработеният на основата на съществени за шевното производство 

показатели модел за ергономична оценка на работната среда 

съдейства за осигуряване на комфортни и безопасни условия на труд, 

които рефлектират в качеството и производителността на труда. 

При разработване на Наръчника за хуманна и ергономична организация 

на работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията 

на женския труд са използвани комплексен диференциален подход, 

експертен, анкетен и качествен метод за анализ и оценка, планиране на 

експеримента, основни положения в математическата статистика. 

Разработена е методика за анализ и оценка състояниeто на работната 

среда в шевните предприятия чрез конкретни ергономични показатели. 

Предложен е критерий за оценка според изискванията за безопасни и 

здравословни условия на труд. 

Създаденият модел дава възможност за прецизна експертна оценка на 

ергономичните показатели в шевните производства. Въз основа на 

проведеното експериментално изследване и оценка на 

репрезентативна извадка от шевни предприятия са направени изводи и 

препоръки за необходимите промени за  запазване здравето на 

работещите жени, за повишаване и поддържане на висока 

работоспособност у трудещите се, за подобряване качеството на труда, 

за по-голяма конкурентноспособност на фирмата и др. 

Б. ИЗЛОЖЕНИЕ  

Глава I. Състояние на проблема. Цел и задачи. 

1. Състояние на проблема. 

Всеки вид производство представлява съвкупност от взаимно свързани и 

взаимодействащи си системи и елементи, създадени за постигане на 

предварително определена цел. На фиг. 1.1. е представена такава 

система, като са посочени връзките в нея и основните фактори, влияещи 
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на отделните елементи. Върху човека съществено влияние оказва 

комфортът на работната среда, мотивацията му за извършване на 

конкретно задание, както и възможността за почивка и възстановяване. 

Освен човекът, другият важен елемент в системата е основното 

обзавеждане (машини и съоръжения), които са в пряка зависимост от 

енергийното  обезпечаване, ремонта и поддръжката им. Произвежданият 

предмет на труда също въздейства на системата с характеристиките на 

суровините и материалите. 

Ясното осъзнаване на целите на всяка ергономична система е 

необходимо условие, както за анализа и оценката, така и за синтеза на 

всяка новопроектирана производствена среда. 

Взаимоотношенията във всяко производство би следвало да се 

разглеждат като взаимоотношения между субекта на труда (човека) и 

средството на труда (машината). Задължително условие е човекът да 

притежава необходимите качества за работа с конкретен вид техника, 

тъй като той е главният, водещият елемент в системата и определя целия 

цикъл на предварителна настройка, монтаж, пускане и спиране за 

ремонт, следваща настройка и извеждане от експлоатация на техниката. 

Освен като елемент на работната среда, човекът е оценител и 

осигурител на здравословни и безопасни условия на труд. Това са такива 

условия, които не водят до професионални заболявания  и злополуки и 

създават предпоставки за пълно физическо, психическо и социално 

благополучие на работещите лица. 
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Фиг.1.1. Връзки в системата „Човек-Продукция” 

Съвременният човек е подложен на големи изпитания, както във 

физически, така и в психически аспект. Всеки вид работа е свързана с 

натоварване на мускулни нервни центрове, в следствие на което при 

продължителното упражняване на един и същ вид дейност може да се 

стигне до професионално заболяване, ако не се съблюдават 

определени норми на работа. Изследванията за приспособяване на 

работната среда към човешките възможности и изисквания се базират 

на основни ергономични показатели, характеризиращи условията на 

труд. 

Превенцията е начинът за елиминиране и редуциране на 

производствените вреди, травми върху хората преди да се е стигнало до 

необратими увреждания на човешкото здраве. За целта се използват 

„удобни” машини и съоръжения, с добър дизайн, с правилни инженерни 

и административни решения относно реда и организацията на работа. 

Всичко това се постига с обединяване на познанията в различни области, 

което е същността на ергономията, на нейните принципи, критерии и 

изисквания. 
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Според  статистиката, 

работещите хора в 

България са намалели с 

595 968 бр. По данни на 

Националния 

статистически институт 

(1991-2001) част от тях са 

напуснали страната, 

друга част са 

безработни, трети са 

преминали в 

нетрудоспособна 

възраст. Населението 

намалява и поради 

отрицателния прираст 

през последните години. 

 

Фиг.1.2. Параметри на средата и комфорт според А. Крайнев 

Комфортът на работната среда има две граници – физическа и 

психологическа. Стойности на различните параметри са представени на 

фиг. 1.2. Върху доброто състояние на работника влияние оказват 

ускоренията, температурите, шумът, концентрацията на СО2 и СО, 

вибрациите, количеството топлина и вентилация за един човек, 

влажността, скоростта на движение на въздуха и налягането. 

Комфортът е чувство на удобство, към което всички инстинктивно се 

стремят. При добри условия на заобикалящата ги среда хората са по-

работоспособни, по-трудно се изморяват или по-бързо се възстановяват 

след умора. 

Професионалните заболявания у нас се следят от Националния център 

по хигиена, медицинска екология и хранене и се регистрират в 

Национален регистър на професионалната заболеваемост. В 

наръчника е дадена справка за професионалните заболявания в 

шевната промишленост (Приложение 1). Хората в този бранш страдат от 
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дихателни проблеми, алергии, обриви, от травми и претоварвания на 

китките, ръцете и гърба. 

2.Състояние, особености и изследвания на производствения процес в 

шевната индустрия. 

Динамичното развитие на модата и големите изисквания на 

потребителите за разнообразие на асортимента са предпоставка за 

увеличаване на икономическия ръст на отрасъла. Шевната индустрия се 

опитва да задоволи всички изисквания от страна на потребителите и 

едновременно с това да спазва пазарните принципи за рентабилност. 

При проектиране и производство на големи колекции облекла, освен 

чисто художествени, съществуват  и проблеми, свързани с икономически 

фактори. Произвеждането на определени количества, които задоволяват 

нуждите на потребителя, е свързано с изискването за достъпна цена, 

качествено изпълнение, трайни и практични материи, покриване 

търсенето при различни възрасти и телосложения, ниска себестойност и 

технологичност на производството. 

 

Фиг. 1.3. Организация на производствения процес в шевното 

производство. 
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В шевното производство като най-разпространен и най-производителен 

се налага поточният метод на производство. Изработването на изделията 

се извършва от група работници, като всеки от тях ушива малка част от 

изделието и посредством натрупване се достига до крайния продукт. 

Така се намалява себестойността на продукта, като паралелно с това 

нараства обемът на продукцията. Организацията на работа, в 

зависимост от функциите на процесите, е дадена на фиг. 1.3. 

Всеки производствен процес, в това число и шевният се състои от четири 

ключови процеса: основен, спомагателен, обслужващ и страничен. 

В настоящия Наръчник за хуманна и ергономична организация на 

работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията на 

женския труд се анализира основния производствен процес, тъй като в 

него заетите са същинската част от работещите в шевното производство. 

Фазата е обособена част от производствения процес, в резултат на която 

се получават детайли, полуфабрикати и изделия. Фазите на 

производствения процес в шевната промишленост са: подготвителна, 

обработваща и довършителна. Във всяка от тях се извършват конкретни 

манипулации и операции до пълното и цялостно изработване на 

дрехата. На фиг. 1.4. са представени фазите на основния производствен 

процес. 
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Фиг.1.4. Фази на производствения процес 

Всички фази са еднакво важни и съществени за целия цикъл на 

производството. Те са приложими и за другите части на производствения 

процес, като в зависимост от конкретните условия се променя дейността 

на крайния извършител на работата. 

Осигуряването на по-добри условия на труд е грижа на работодателя, а 

това от своя страна изисква прилагане на мерки за подобряване и 

повишаване ефективността на труд при запазване високата 

работоспособност на работниците. 

3. Особености и изисквания за гарантиране на добро здраве и висока 

работоспособност. 

Един от начините за запазване и увеличение на работоспособността е 

подобряването на условията в работната среда. Те се характеризират 

със следните параметри: осветление, шум, вибрации, микроклимат, 
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запрашеност, концентрация на газове, оцветяване на работните 

помещения, избор и подреждане на машините, съоръженията и други. 

Друг начин е правилният избор на режим на труд и почивка, съобразен 

със степента на натоварване на мускулите и мозъка, тъй като времевото 

възстановяване на организма е различно за физическата и умствената 

работа. 

Трети начин е правилният подбор на кадрите, в зависимост от психо-

моторните и интелектуални способности на всеки индивид и работа, 

която трябва да се върши. 

Запазването и увеличаването на работоспособността е свързано и с 

добрия избор на технологичен вариант за производство, тъй като шевните 

изделия могат да бъдат ушити по няколко различни начина. Всеки от тях 

зависи от наличната техника, уменията на работниците и организацията 

на работа, необходимото ниво на качество и производителност на труда. 

Мотивацията на работника също е важна за нивото на 

работоспособността му. Човек, който харесва работата си и я върши с 

удоволствие, е много по-продуктивен, изморява се по-малко и запазва 

здравето си по-дълго време. 

Изброените до тук начини за повишаване на работоспособността са 

приложими за всеки вид производство и зависят от мениджмънта на 

фирмите. 

4. Цели и  задачи на Наръчника за хуманна и ергономична организация 

на работното място в шивашката индустрия за подобряване на 

условията на женския труд. 

Целта на настоящия Наръчник за хуманна и ергономична организация на 

работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията на 

женския труд е изследване и оценка на ергономичните показатели, 

характеризиращи връзката между човека, работното място и работната 

среда в шевните предприятия. За осъществяването й се търсят и 

предлагат начини за повишаване ефективността в шевното 

производство, на база увеличаване сигурността на работещите и 

оптимизиране на труда, като се представят теоретичните аспекти за 
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ефективно шевно производство, съобразено с изискванията за 

ергономичност на трудовата среда. 

За постигане на целта се поставят за решаване следните задачи: 

1. Анализ състоянието на проблема в законодателството, касаещо 

ергономичните правила и норми за работа в шевните производства. 

2. Разработване на общи изисквания и методика за изследване на 

ергономичното ниво в шевните предприятия. 

3. Разработване на методика за експериментално изследване на 

ергономичните показатели в шевните предприятия. 

4. Експериментално изследване и оценка на ергономичните показатели 

в шевните предприятия. 

Глава II. Разработване на общи изисквания към ергономичните 

показатели на шевните предприятия в нашата страна. 

1. Критичен анализ на нормативната база и изискванията към нея. 

Необходимостта от ред  и спазване на определени правила е теза, 

доказана в хилядолетната история на човешкото социално общество. 

Глобализирането на света налага поставянето на еднакви изисквания 

към всички производители на стоки и услуги.  Членството на България в 

Европейския съюз определя необходимостта от синхронизирането на 

българските закони и стандарти с тези на Европейския съюз. 

Стандартите са мощно средство за засилване 

конкурентноспособността на предприятията. Те гарантират здравето и 

безопасността на гражданите, като предлагат различни решения на 

проблеми и улесняват търговията и сътрудничеството между държавите. 

Стандартите спомагат за трансфера и разпространението на 

технологии, което е от полза за всички хора. С тях се подобрява 

ефективността във връзка със здравето на потребителите, опазването на 

околната среда, търговията и единния пазар. В европейските и новите 

български стандарти не се съдържат технически подробности, а общи 

изисквания за безопасност. На базата на тези общо дефинирани 
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основни правила, производителите трябва да намерят техническите 

решения на дадените проблеми, за да осигурят спазването на 

изискванията за безопасност. 

1.1. Особености на трудовата дейност. 

Всеки производствен процес изисква определена степен на надеждност 

и ергономична цялост, ефективност и качество на труда, при възможно 

най-добри условия за работа. За постигане на максимални резултати се 

спазват следните изисквания: 

- точни, ясни и конкретни цели и задачи на трудовата дейност; 

- правилен подбор на методите за трудова дейност; 

-съответствие между техническите звена на машините и функционалните 

възможности на човека; 

- осигуряване на висока и стабилна работоспособност; 

- удобство при настройка и техническа поддръжка  на машините и 

съоръженията; 

- коректна информационно-техническа документация; 

- възможност за самоконтрол на работника; 

- лесно и бързо отчитане ефективността на трудовия процес. 

1.2. Изисквания към работната среда. 

Работната среда обхваща помещенията, в които се извършва трудова 

дейност. Те трябва да са проектирани така, че да въздействат 

благоприятно върху работниците, да спомагат за запазване и 

повишаване на работоспособността и удовлетвореността от труда. Още 

при строежа или избора на работни помещения се вземат предвид 

особеностите на технологичния процес, характеристиките на хората, 

особеностите на климата и много други. За осигуряване здравето на 

трудещите се, работната среда трябва да отговаря на редица 

изисквания като: 
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- недопускане превишаване на нормите за производствен микроклимат, 

шум, вибрации, прах, токсични вещества, осветление, йонизиращи и 

лазерни лъчения; 

- вредните технологични процеси и дейности като: отделяне на прах, 

газове и други вредни вещества, шум и вибрации над нормата, 

електромагнитни полета, прегряващ микроклимат и други, се 

организират в отделни сгради или помещения; 

- осигуряване достатъчна площ, височина и въздушно пространство на 

работещия; 

- размерите на работните помещения, броят на хората, разположението 

на работното оборудване, пътищата за транспортни средства и хора 

трябва да осигуряват безопасност при работа и да са 

пожаробезопасни; 

- цветовото оформление на работното място се съобразява с 

принципите на ергономията и промишлената естетика, както и с 

архитектурните особености на помещенията, характера на трудовия 

процес и факторите на работната среда; 

- работните места, оборудване и вентилация се почистват редовно за 

осигуряване на хигиенните изисквания; 

 - свободната незаета област на работното помещение се оразмерява 

така, че да осигури достатъчно свобода за движение на работещите и 

транспортните средства при изпълняване на дейността им. 

а) Осветление 

Нормите за осветеност в шевната промишленост зависят от конкретната 

работа и варират между 500-3000 lx. Препоръчва се комбинирано 

осветление – естествено и изкуствено, общо и местно. Източниците на 

светлина се подбират така, че коефициентът (δ) на заслепяване да е по-

малък от 60%, а коефициентът (γ) на пулсации да не е по-голям от 20%, 

както и да се избягват големите сенки чрез използване на дифузно 

осветление. 
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б) Микроклимат 

Климатичните условия са важен фактор за определяне на комфорта 

при работа. Ниските температури, силното движение на въздуха и 

високата влажност влияят негативно върху производителността на 

трудещите се. Те пречат на концентрацията на вниманието и точността 

на действията. При продължително излагане на некомфортни 

микроклиматични условия работниците заболяват и увреждат здравето 

си. За осигуряване на добри микроклиматични условия се спазват 

следните изисквания: 

- температурата в работните помещения трябва да отговаря на нормите 

за дадената дейност (20-25ºС); 

- изборът на отоплителни източници се съобразява с дейността и 

изискванията за безопасност; 

- производствени процеси, предизвикващи големи промени в 

температурата на работните места (подлепващи преси, парни преси, 

ютии за окончателно гладене и др.) се изолират в отделни помещения; 

- влажността в работните помещения се поддържа в необходимия 

диапазон (60-65%), за осигуряване нормална работа на машините 

(проходимост на конците, намаляване статичното електричество и 

други); 

- скоростта на движение на въздуха се ограничава с прегради и други 

съоръжения в допустимите норми (до 0,5 m/s). 

в) Прах 

Отделянето на прах в шевната промишленост се свързва с изходните 

материали при изработване на платовете – влакна, нишки, косми и 

други. 

г) Шум 

При продължително излагане на шум, се причинява постоянна загуба на 

острота на слуха, шум в ушите, умора, стрес, загуба на равновесие, 

отслабване на вниманието, смущения при възприемане на говорна реч 
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и звукови сигнали и други. Нивото на звука е в пряка връзка със звуковото 

налягане. 

д) Вибрации 

Вибрациите са много опасни за здравето при продължителни 

въздействия. Те причиняват съдови нарушения като „мъртви пръсти”, 

невралгични и костно-ставни нарушения, лумбаго, невралгия на 

седалищния нерв и други. 

е) Други изисквания 

Към другите фактори спадат социалните контакти, взаимоотношенията 

на работното място, мотивацията и самочувствието на работника, 

социално-битовите условия, стреса, влиянието на цветовия фон в 

работната среда и други. Всички тези психологични фактори са не по-

маловажни от физичните. Въздействието им е трудно измеримо в 

сравнение с физичните, но те влияят върху темпа и качеството на работа, 

водят до намаляване производителността на труда, апатия и психични 

заболявания. 

Свързаните с трудовата дейност психосоциални фактори – недостатъчно 

или прекомерно трудово натоварване, монотонност, ограничени 

социални контакти на работното място, липса на подкрепа от 

административните ръководители, недостатъчна мотивация за труд, тежък 

психичен микроклимат, трябва да се контролират и подобряват с цел 

намаляване на психичното напрежение и стреса по време на работа. 

2. Особености на работните места в шевното производство. 

Работните места при производство на шевни изделия се различават в 

зависимост от вида на произвежданото изделие. Работните места в 

шевната индустрия се групират, както следва: 

Моделиер – конструктор, Оператор по скрояване – крояч, Работник за 

ръчна работа, Работник на подлепваща преса, Оператор на шевна 

машина – шивач, Оператор по качеството – окачествител, Бригадир, 

Технолог. В Наръчника за хуманна и ергономична организация на 
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работното място в шивашката индустрия за подобряване на условията на 

женския труд са описани ергономичните изисквания към всяко място. 

2.1. Ергономични изисквания към работното място на Моделиер – 

конструктор 

Работата на моделиер-конструктора може да е напълно 

автоматизирана или неавтоматизирана. 

а) Автоматизиран процес 

При автоматизирания процес в зависимост от специфичните условия се 

предявяват определени ергономични изисквания: 

- в зависимост от работната поза: седяща поза при работа на 

компютъра (фиг.1.5.) и стояща поза при дигитализиране на кройките; 

- в зависимост от вида на работата: умствен труд, автоматизирана 

работа, необходимост от специални умения за боравене с конкретен 

програмен продукт; 

- в зависимост от вида на натоварването: на централната нервна 

система, на зрителния нерв, на гръбначните мускули, на китките и 

пръстите; 

- в зависимост от оборудването; 
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Фиг.1.5.Особености на                   Фиг.1.6.Особености на 

    седящата поза                       стоящата поза 

При работа в седнало положение. Столът трябва да е с възможност за 

регулиране на седалката и облегалката, с подпори за лактите на 230mm 

от седалката, оптималната височина на повърхността за сядане е между 

420 – 460mm. 

При работа с монитор. Той трябва да е разположен в оптималната зона 

на зрителното поле – във вертикалната равнина 30º/±0,5236 rad/, от 

нормалната линия на погледа и в хоризонтална равнина 30º/±0,5236 rad/  

от сагиталната равнина, с възможност за настройка на зрителния ъгъл. 

При работа на работна маса. Тя трябва да е на височина на лактите (720 

– 780 mm), като за краката да има достатъчно място – долната 

повърхност на масата е приблизително на 610 mm от пода, така че 

разстоянието от горната повърхност на бедрото до масата да е най-

малко равно на дебелината на подбедрицата. 

При работа с клавиатура и мишка. Те се разполагат по-ниско от масата, 

на около 660 mm от пода, на нивото на лактите. 

При работа с дъска за дигитализиране. Тя трябва да има възможност за 

регулиране на височината (100 – 120 mm) от пода и наклона във 

вертикална посока (до 30º напред). 

б) неавтоматизиран процес 

При неавтоматизирания процес в зависимост от специфичните условия 

се предявяват и някои други ергономични изисквания: 

- в зависимост от работна поза: стояща поза пред масата или дъската за 

чертане (фиг.1.6.); 

- в зависимост от вида работа: умствен труд, неавтоматизирана (ръчна) 

работа, специални знания за направа на кройки и шаблони; 

- в зависимост  от натоварването: на централната нервна система, на 

зрителния нерв, на гръбначните мускули в областта на кръста и врата, на 

краката; 
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- в зависимост от оборудването: 

При работа с маса за чертане. Тя трябва да е с гладък плот на 800-900 

mm от пода, ширина на плота 1000-1200 mm, дължина на плота 1500-2000 

mm. 

При работа с чертожна дъска. Тя трябва да е на 1000-1200 mm от пода и с 

възможност за регулиране на наклона (например напред до 30º). 

2.2. Ергономични изисквания към работното място на оператор на 

шевна машина (Права, Оверлог или Специална машина) – шивач. 

На фиг. 1.7. е представено положението при работа на оператора на 

шевна машина. 

Работата е в седнало положение. Натоварването е  върху ръцете, 

краката, зрителния нерв, гръбначния стълб. Производственият процес е 

разделен на дребни части – операции. Всеки работник се специализира 

в извършване на една или няколко операции. Не се изискват големи 

познания, дейността е по-скоро физическа и монотонна. Работното 

място е оборудвано със съответния вид машина, стол с облегалка, 

помощна маса, количка или щендер, ножици, сантиметрова лента, 

маркираща креда и други помощни елементи в зависимост от 

конкретната дейност и продукция. 
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Фиг.1.7.Принципна схема на работните места за оператор на шевна 

машина 
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Фиг.1.8. Принципна схема на работните места на оператор по гладене 

Машините са с възможност за регулиране височината на работния плот 

и степента на твърдост на задвижващия педал. Столът може да е 

нерегулируем, но задължително с тапицирана седалка и облегалка. 

Разположението на работното оборудване се съобразява с конкретните 

психологични особености на работника и с общите ергономични 

изисквания за рационалност, проходимост и безопасност. 

2.3. Ергономични изисквания към работното място на оператор на Ютия,  

Гладачна преса за междуоперационно и окончателно гладене (гладач). 

Работата на оператора – гладач се извършва със специализирана 

гладачна техника. Работната поза е стояща (фиг. 1.8.). Натоварването е 

върху ръцете, краката, гръбначния стълб, зрението и е предимно 

физическо. Процесът се нарича още влаго-топлинна обработка поради 

отделянето на влага и топлина под формата на пара. 

Температурата на ютията и детайлите е повишена и съществува риск от 

изгаряне. Възможно е работната поза да е седяща, но на специален 

висок стол. Необходим е постоянен зрителен контрол при извършване на 

работата и по-голяма зона на досегаемост. 

Вследствие направения анализ на нормативната база от закони, 

наредби, стандарти и правилници и определените ергономични 

изисквания към основните видове дейности може да се формулират 

следните изводи: 

1. Съществуващите нормативни документи у нас регламентират доста 

подробно изискванията към работодателите по опазване и съхраняване 

здравето на трудещите се, от което би следвало всяко предприятие да 

осигурява идеални условия на труд в работните помещения и на 

работните места. 

2. Новите стандарти дават само общи насоки и правила към 

производителите, като предоставят възможност на ръководителите за 

самостоятелни решения при подреждане и организация на работните 

места, помещения и самия производствен процес. 
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3. Направеният анализ показва голямо количество и разнообразие на 

ергономични изисквания към работните места в шевната промишленост, 

като налага изискването за класифициране на показателите според 

тяхната важност и предимства. 

4. Направеният анализ потвърждава необходимостта от разработване на  

методика за изследване на тези показатели. 

5. Извършеното проучване показва тенденция за постоянно нарастване 

броя на заетите лица в шивашката индустрия. Това определя 

необходимостта от систематизиране на изискванията за ергономичност 

на работната среда и условия на труд в бранша. 

Глава III. Методика за експериментално изследване на ергономичните 

показатели и изисквания към шевните предприятия. 

1. Методика за ергономично експериментално изследване 

Необходимостта от удобство както у дома, така и на работното място е 

все по-наложителна за запазване здравето на хората. Базирайки се на 

ергономичните изисквания за удобство и комфорт е разработена 

настоящата методика за оценка на ергономичното ниво в шевните 

предприятия. Разработването й се определя от необходимостта за: 

 подобряване ергономичното ниво на съществуващи 

производствено-технологични процеси при реконструкция, 

реализиране на система от мероприятия за ергономично 

оптимизиране, подобряване на условията на труд, повишаване на 

работоспособността, намаляване на травмите и 

професионалните заболявания и др.; 

 ергономично оптимизиране на проекти за шивашки 

производствени процеси; 

 анализ на натоварващото въздействие на производствените 

процеси върху работниците и върху околната среда. 
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Методиката може да се прилага, както за съществуващи 

производствено-технологични процеси, така и за процеси във фаза на 

проектиране. 

Същността на методиката е в оценка ергономичното ниво на различни 

показатели от производствения процес в шевната индустрия, 

класифицирани в номенклатура по съществени признаци за този тип 

производство. 

 

2. Структура на експерименталната методика 

Структурата на методиката е направена на стъпки (С1,С2 и т. н. - стъпка 

1, стъпка 2 и т. н.), които представляват и определят етапите на анализ и 

синтез. 

С1. Определяне целта на методиката 

Целта при определяне на ергономичното ниво е да се установи степента 

на съответствие на работния процес с оптималните изисквания за 

ергономичност на различни показатели в зависимост от конкретния 

шевен процес. 

С2. Определяне реда и изискванията при оценяването на 

ергономичното ниво 

Ергономичното оценяване се извършва въз основа на сравняване на 

дадения или проектирания производствен процес с определен еталон на 

оптимален такъв или при удовлетворяване на поредица показатели за 

ергономичност. 

За еталон се избира реално съществуващ или хипотетичен 

производствен процес, притежаващ съвкупност от стойности на 

ергономичните показатели, определени в съответствие с ергономичните 

изисквания. 

Ергономичното оценяване по диференциалния метод се извършва чрез 

сравняване на стойността на отделен ЕП със стойностите от оценъчните 

скали на съответния критерий. 
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Ергономичното оценяване по комплексния метод завършва с определяне 

на комплексен ЕП. При определянето му трябва да се отчете и 

коефициента на значимост на всеки показател от комплекса. 

Ергономичното оценяване се извършва въз основа на информация от: 

- справочни данни за стойностите на ЕП на оценявания процес, от 

нормативни документи, каталози, проспекти и други литературни 

източници; 

- експлоатационните условия на оценявания процес; 

- анализ дейността на човека в оценявания процес. 

С3. Определяне на изискванията и вида на ергономичните показатели 

Показателите за оценка  ергономичното ниво на производствените  

процеси  включват: 

С3.1.Анализ на: 

С3.1.1.Помещенията и площадките, предназначени за осъществяване на 

производството; 

С3.1.2.Изходните суровини и материали, полуфабрикатите, готовите 

изделия и отпадъчните продукти; 

С 3.1.3.Оборудването на работните места; 

С3.1.4.Операциите на технологичния процес; 

С3.1.5.Организацията на труда; 

С3.1.6.Транспорта и енергийните процеси. 

С3.4.Класификация и номенклатура на показателите за оценка: 

С3.4.1.Показатели, отнасящи се до работната поза и работната зона; 

С3.4.2.Показатели, отнасящи се до влиянието на факторите на средата 

върху ефективността на човешката дейност; 

С3.4.3.Показатели, отнасящи се до методите и организацията на труда. 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0032-C0001 

„Tранснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и 

добри практики за адаптация на човешките ресурси в 

шивашката индустрия към променящата се икономическа среда” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

24 

 

С3.5.Прилагане на номенклатурата: 

С3.5.1.Избор само на съществени за шевното производство показатели; 

С3.5.2.Определяне на допълнителни показатели, при условие, че са 

съществени за производството от ергономична гледна точка; 

С3.5.3.В зависимост от метода за оценка на конкретен технологичен 

процес, част от показателите от номенклатурата  може да се разглеждат 

като зависими променливи, а друга част като независими променливи. 

С4.Избор на метод за оценка на ергономичните показатели 

Изборът на метода за оценка определя начина на провеждане на 

изследването и зависи от редица параметри като: време, финанси, 

специални кадри, степен на сложност и други. Методите за ергономична 

оценка са: 

- Експертен метод за оценка; - Качествен метод за оценка; -

Изчислителен метод за оценка; - Експериментален метод за 

оценка; -Метод на имитационно компютърно моделиране. 

- Препоръчително е ергономичното оценяване да се извърши по 

експертния метод, а останалите (качествен, изчислителен и 

анкетен), да се ползват като спомагателни, за набиране на данни 

за експертното оценяване. 

С4.1.Експертен метод 

Експертният метод се прилага в следните случаи: 

- когато другите методи са неприложими поради сложност на 

системата или други ограничения (финансови, технически, времеви и 

др.); 

- заедно сдруги методи за повишаване точността на оценката. 

Средствата за набиране на изходни данни са:  

- от апаратура; 
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- чрез наблюдение; 

- вследствие анализ на документи. 

С4.1.2.Работата на групата (групите) се организира по специално 

разработен ред за провеждане на ергономичното оценяване, който 

включва следните етапи: организационен, аналитичен, оценителен и 

заключителен. След извършване на съответни дейности във всеки етап се 

извършва: 

 Обсъждане на получените резултати. 

 формулиране на общото заключение. 

 Определяне на препоръките за подобряване на 

положението. 

 Окончателно заключение и извод на направената оценка. 

 С4.1.3.При оценката е желателно да се използва пет степенна балова 

скала от 1 до 5, както следва; 

Бал 1 – (1,00-1,50) -  незадоволително; 

Бал 2 – (1,51-2,50) – задоволително; 

Бал 3 – (2,51-3,50) – добро; 

Бал 4 – (3,51-4,50) – много добро; 

Бал 5 – (4,51-5,00) – отлично. 

С4.1.5.Оценките на отделните експерти се обработват като 

средноаритметични величини по формулата: 





N

i

iji k
N

k
1

1
,                       (1.1) 

Където kiе средноаритметичната величина на оценката; 
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N– броя на експертите; 

kij - оценката на стойността на показателя, предписана от всеки експерт 

и закръглена до най-близкото цяло число. 

С4.1.6.Средноквадратичното отклонение на получените оценки се 

определя по формулата: 





n

i

ijii kk
N 1

2)(
1


,                      (1.2) 

С4.1.7.Определянето на съгласуваността между оценките на отделните 

експерти се извършва чрез изчисляване на коефициента на вариация Vi 

по формулата: 

i

i
i

k
V




   ,                                                (1.3) 

Където σi  е средното квадратично отклонение. 

С4.1.10.Доверителният интервал на средноаритметичната, в който може 

да се очаква появата на средната стойност на извадката от генералната 

съвкупност е: 

n

t
q i

i




,                                               (1.4) 

Където tе критерият на Стюдент в зависимост от степените на свобода 

(f=n-1) и нивото на значимост (r); 

n - обемът на извадката; 

σi - средно квадратичното отклонение 
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С4.1.11.Относителна широчина на доверителния интервал на 

средноаритметичната се изчислява по формулата: 

100
.

.
100

i

i

i

i
i

kn

t

k

q
P




,                       (1.5) 

С4.1.14.Определянето на параметрите на оценяваното изделие трябва да 

се извършва чрез измерване на оценявания обект и елементите му, чрез 

наблюдение, чрез други методи на изследване или експериментиране, 

съгласно С4.2., С4.3. и С4.4. 

С4.1.15.Типът на зависимостта между абсолютната стойност на даден 

ергономичен критерий и неговата балова стойност (оценка), се 

определя от експерта според следните оценъчни скали: 

 Възходящи – при увеличаване стойностите на оценявания 

показател расте и оценката му (1,2,3,4,5). 

 Низходяща – при увеличаване стойностите на оценявания 

показател неговата оценка намалява (5,4,3,2,1). 

 Параболоидни – когато максималната балова оценка 

получава определен диапазон от стойности на оценявания 

показател, а стойностите под и над този диапазон получават 

по-ниска оценка (1,2,3,4,5,4,3,2,1). 

С4.1.16.Цялостна оценка на технологичния процес по експертния метод: 

 Определяне оценките Хi на всеки показател на 

ергономичното ниво на ТП по формулата: 

ij

k

j

iji
k

 


.
1

1
,                              (1.6) 

Където Yij  е експертната оценка на i-тия показател на j-то работно място; 
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Zij – организационно технологичният коефицент, който отразява 

продължителността на въздействие на i-тия показател на j-то работно 

място; 

k - броят на работните места. 

 Организационно технологичните коефициенти се определят 

чрез наблюдение или по експертния метод и се изчисляват по 

формулата: 

смj

вij

ij
t

t


   ,                                     (1.7) 

Където tвij   е времето на въздействие на i-тия показател на j-то работно 

място; 

tсмj   -сменното работно време на j-то работно място. 

С4.1.17.Определянето на комплексната оценка се извършва по метода 

на претеглените средни стойности от оценките на отделните 

ергономични показатели по една от формулите: 

За претеглена средноаритметична стойност: 

i

n

i

iа g
n

.
1

1




  ,                            (1.8) 

С4.2. Kачествен метод 

С4.3.1.Използва се когато оценяваният показател няма количествен израз. 

С4.2.2.Оценяване вследствие сравнение с еталон и определяне степента 

на съответствие по приета пет-балова скала: 

1 - липсва съответствие; 2 – недостатъчно съответствие; 3 – добро 

съответствие; 4 – много добро съответствие; 5 – пълно съответствие. 
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С4.2.3.Алтернативният метод е вид качествен метод, при който 

съответствието с ергономичните изисквания се оценява със „съответства 

– не съответства”, „да – не”, като се присъжда съответно бал 5 – бал 1. 

С5. Формулиране на критериите 

Критериите за оценка се обуславят от изискванията за здравословни и 

безопасни условия на труд и се определят за всеки значим показател от  

номенклатурата. 

С6. Разработване на справочник  

Съставянето на конкретен справочник следва елементите на 

показателите за оценка от стъпка С3., като отчита влиянието на човека и 

въздействието му като субективен фактор. 

С7. Провеждане на изследването  

Практическото осъществяване на изследването се извършва въз основа 

на предварително разработен план за провеждане на изследването. 

С8. Обработване на получените данни 

Данните се обработват статистически съгласно избрания метод за 

изследване в стъпка С4 като се отчита възможната грешка. 

С9. Анализ на резултатите 

Анализиране на шевните предприятия според ергономичното им ниво и 

критериите от стъпка С5. 

С10. Формулиране на изводите, Заключения и препоръки 

Въз основа  на получените резултати и направените анализи на 

положението се формулират изводите, заключенията и препоръките. 

3.Съставяне и избор на модел на изследването 

Съставянето на примерен оптимален (от ергономична гледна точка) 

модел на шевно предприятие спазва последователността, дадена в 

методиката. За целта се съставя карта или списък с показатели за 
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оценка. Те включват комплекс от фактори, техните стойности или 

благоприятни величини, подбрани съобразно изискванията в 

нормативните документи (закони, стандарти, наредби и др. и 

изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. След 

съпоставянето на показателите за оценка с реалното положение в 

предприятията се определят отклоненията и дали те са приемливи от 

ергономична гледна точка, налага ли се оптимизиране на положението. 

4. Хипотетичен модел за оценка ергономичните показатели на шевните 

производства 

При извършване на оценка е необходимо сравняване по количествени 

или качествени показатели, като се ползват доказани положителни 

(приемливи) стойности на комплекс от критерии. 

Разработеният хипотетичен модел се ползва като сравнително средство 

за оценка или като изходна база за съставяне на ергономичен тип шевно 

производство. Той представлява списък от фактори, влияещи на 

работата, здравето на хората и производителността на труда им. 

Изброени са 36 основни показателя, като за всички са дадени по-

обширни подусловия, според вида им. Представени са количествени или 

качествени стойности за оценка на показателите, като за всеки е 

посочен бал – оценка според критерия „отговаря” – „не отговаря”. По-

големият брой точки – 5 показва изпълнение на ергономичните условия, а 

брой точки – 1 неизпълнение, т.е. трябва да се търси подобрение на 

условията или оптимизация на дейността. По преценка на автора е 

избегнато прекаленото задълбочаване с подусловия, а са посочени 

само най-съществените. Част от модела е представен в табл. 3.1. Той 

дава възможност конкретни наблюдения да бъдат систематизирани  по 

някои общи или по-прецизни критерии.  

Списъкът от фактори е съставен съгласно стъпка С3.4. от методиката за 

ергономична оценка като са подбрани само важните за шевното 

производство показатели. Посочени са оптималните стойности на някои 

от тях съобразно изискванията за осигуряване и поддържане здравето на 

хората. 
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Моделът може да се ползва за изходна база при вземане на решение – 

необходими ли са и какви точно превантивни действия да бъдат 

предприети. След съпоставяне на всички дадени параметри с реалното 

положение и отбелязване на бала може да се направи оценка на 

ергономичното ниво. 

 

Показатели за ергономична оценка                                 Таблица 3.1. 

 

№ 
  
  
  

  
Фактори влияещи на работата, здравето на хората и 

производителността на труда им 
  
  
  
  

Бал / оценка 
  

 Отговаря 
  
  

Не 
отговаря 

  
  

  
 1. 
  
  

  
 Микроклимат 
  
  

 Ср.годишна температура:20-25  5 1 

 Относителна влажност:60-65 % 5 1 

 Скорост на въздушния поток: 0,2 – 0,5 m/s 5 1 

 Топлинен поток  ˂350 W/  5 1 

2.  Запрашеност на въздуха и помещенията ˂ 0,5 mg/  5 1 

 3.  
  
 Шум до 85 dB (октавна честота ˃ 250 Hz) 5 1 

 4. 
  
 Вибрации   под   1,3 mm 5 1 

 5. 
  

 Осветление 
  

 При рабта с дребни черни елементи: 300-500 lx 5 1 

 При окачествяване на разнотонието до 3000 lx 5 1 

 6.  
 Облъчване на работниците с различни по вид лъчения  
  1 5 

  
 7. 

Цветови фон  
  

 Светли пастелни тонове 5 1 

 Тъмни и / или наситени тонове 1 5 

 8.  Начини за  Климатична система  5 1 

  

 Поддържане 
на 
микроклимата  Вентилационна система 5 1 

 9. 
  

 Начин на  
 почистване 

 Сух (метене, издухване) 1 5 

 Мокър (миене, бърсане) 5 1 

Вакуумно всмукване (с прахосмукачка) 5 1 
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 10. 
  

 Вид работна 
 поза 

 Стояща/въртяща 1 5 

 Седяща 5 1 

 11. 
  
  
  

„Удобство” на 
 Машинния  
 парк 
  

 Регулируема височина на работната повърхност 5 1 

Лесна настройка  5 1 

 Обезопасени елементи 5 1 

 Винаги в изправност 5 1 

 12. 
  
  
  

 Компановка на 
 Работното  
 място 
  

 Оптимално подреждане на машините за мотаж, 
работа и ремонт 5 1 

 Общ обем на работната площ за 1 човек 4 5 1 

Оборудване с помощни средства 5 1 

 Обработване с помощни съпръжения 5 1 

 13. 
  
  

 Помощни  
средства 
 (инструменти) 

 Ергономични ръкохватки 5 1 

Оцветени в ярки цветове 5 1 

 Постоянно местоположение 5 1 

  
 14. 
  

 Помощни 
 съоръжения 
  

 Помощни маси 850-900mm височина 5 1 

 Помощни колички/скари 450-500mm височина 5 1 

 Помощни стелажи до 1,50 m височина 5 1 

 15. 
  
  
  
  

Коридори 
  
  
  
  

 Транспортни коридори min 1,20 m 5 1 

 Централни коридори 2,50-4,00m 5 1 

 Разстояние стена – машина 0,80 m 5 1 

 Разстояние машина – машина 0.70 m 5 1 

 Разстояние колона - машина 0,50 m 5 1 

 16. 
  
  
  
  
  
  

 Размери, 
 Форма и  
 Твърдост на 
 столовете 
  
  
  

 Стол със седалка и облегалка 5 1 

 Неподвижен стол 5 1 

 Регулируема височина на седалкат 5 1 

 Регулируем наклон на седалкатаа 5 1 

 Регулируема височина на облегалката 5 1 

 Регулируем наклон  на облегалката 5 1 

 Тапицирани със средно твърда повърхност 5 1 

 17. 
  
  
  
  

 Органи за 
управление 
  
  
  
  

 Размери и форма отговаряща на органа за 
управление – пръсти, длан, ходило, коляно и др. 5 1 
Предпазители за случайни включвания / 
изключвания  5 1 
 Цветова, символна или текстова индикация на 
бутоните за вкл. / изкл. 5 1 
 Фактура на органите за управление 
благоприятстваща функцията им 5 1 
 Педали за задвижване с ширина 100-400 mm и 
дължина 200-450 mm 5 1 

 18.  Размери и маса  При зареждане: маса до 50 kg, дължина до 1,60m, 5 1 
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на товарите 
  
  
  

диаметър (ширина) 0,60-1,00 m 

 След скрояване – пачки с максимални размери 
около 500х500х500 mm и маса до 10 kg/пачка 5 1 

 В процес на обработка – гъвкави товари до 3 kg/бр. 5 1 
 Готова продукция – сгънати или на закачалка 
изделия с тегло до 3 kg/бр. 5 1 

 19. 
  
  

 Наличие на 
транспортни  
 средства 

 При зареждане със суровини и материали 5 1 

 При обработка на изделията 5 1 

При складирани на готовата продукция  5 1 

 20. 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 Вид на  
 предоставяната 
 информация 
  
  
  
  
  
  
  

 За опасности 5 1 

 За начин на работа при експлоатация 5 1 

 За аварии 5 1 

 За пожар и бедствия 5 1 

 За път и евакуация от сградата 5 1 

 Кратки и прости движения 5 1 

 Плавни и симетрични деижения 5 1 
 Движения с малка сила на въздействие (ръце до 
20-30N, крака до 80N) 5 1 

 Движения само с пръсти и китки 5 1 

 Движения с лакът и рамо 1 5 

 21. 
  
  
  

Темп и ритъм  
 На работа 
  
  

 Поточно, ритмично производство 1 5 

 Кратък работен цикъл =30s 5 1 
 Темп на повтарящи се движиния = 50% от 
продължителността на работноя цикъл 5 1 

 Брой на движенията в работния цикъл =5 5 1 

 22. 
  
  

 Възможност за  
 Вземане на 
 решение 

 Възможност за лична организация на работата 
според индивидуалните удобства 5 1 
 Възможност за личен контрол въърху качеството 
на работата 5 1 

 Възможност за вземане на решения от работещия 5 1 

 23. 
  
  
  
  

Социално-  
 Битови 
 условия 
  
  

 Специални места за отдих и почивка 5 1 

 Получаване на работно облекло и обувки 5 1 

 Наличие на климатична и вентилационна системи 5 1 

 Наличие на стая за бременни и кърмачки 5 1 

 Наличие на медицински център 5 1 

24. 
  
  
  
   

 Станции за отдих итуризъм 5 1 

 Заплащане на здравни услуги 5 1 

 Заплащане на здравни рецепти 5 1 

 Осигурена храна 5 1 

 Работа на повече от една смени 1 5 
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 Полагане на извънреден труд:=2 пъти седмично 5 1 

 Извънреден труд: =3 пъти седмично 1 5 

Наличие на програма за подбор на персонала 5 1 
Социални  
 придобивки 
  
  
  
  
  5 1 

Мотививране на работниците 5 1 
Удачно разпределяне на почивките през работния 
ден 5 1 

 

Наличие на текучество сред персонала 1 5 

Добри взаимоотношения в колектива 5 1 

Лоши взаимоотношения в колектива 1 5 

Наличие на дискриминация в колектива 1 5 

Упражняване на насилие в колектива  1 5 

Наличие на социална изолация в колектива 1 5 

Наличие на трудоустроени хора сред персонала 5 1 

Оптимален обем на личния състав 5 1 

История и традиции във фирмата 5 1 
 работен цикъл * - времето от момента на започване на дадено движение до момента на       
повторно започване на същото движение 

 

При получени  ≤350 точки производството е недопустимо неергономично. 

Ако се попадне в диапазона 351-600 точки, процесът се приема за 

допустимо неергономичен, но се нуждае от оптимизация. При точки >600 

производството е съобразено с ергономичните изисквания, като е 

необходимо да се поддържат параметрите в оптималния диапазон. При 

всяка промяна на някой от факторите се прави нова оценка. Табличното 

представяне на модула улеснява бързото му прилагане, пресмятане на 

получения брой точки и анализ на резултата. 

Така представеният обобщен и систематизиран в таблица хипотетичен 

модел е приложим за бързо и експресно оценяване на ергономичното 

ниво. В зависимост от получените резултати след прилагането му се 

пристъпва към по-детайлна оценка като се следва дадената по-горе 

методика. 
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Глава IV. Експериментално изследване и оценка ергономичните 

показатели на шевната промишленост в нашата страна 

1.Същност и особености при съставяне на тест-въпросник за 

проучване на ергономичното ниво в шевните предприятия 

В настоящата разработка е предвидено данните за шевните предприятия 

да се събират посредством въпросник – тест – Приложение 2. При 

разработването му са отчетени всички съществени за този вид  

производство показатели, дадени в глава трета – табл. 3.1. За по-

подробна информация и по-голяма яснота е избрана пет степенна 

скала на оценка – възходяща, низходяща или параболична в зависимост 

от вида на оценявания фактор. 

Въпросите са групирани в четири общи дяла: 

 (А)Характеристика на работните помещения. 

 (Б)Характеристика на работните места. 

 (В)Характеристика на оборудването (машини, съоръжения, 

инструменти, предпазни средства). 

 (Г)Характеристики на други фактори: човешки, социално – 

битови, организационни и др. 

Формулирането на въпросите е съобразено с особеностите на 

производството и нивото (образование и квалификация) на 

отговарящите. 

В зависимост от същността на материята, отговорите посочват 

количествени и / или качествени стойности на параметрите. При част от 

въпросите има възможност  за свободен отговор. 

Тестът е разработен за попълване от специалисти – инженери, технолози 

и ръководители на шевни предприятия. Във въпросника не се отчитат 

индивидуални физиологични натоварвания на работниците. В 

изследването вниманието е насочено предимно към работната среда, 

работното място и конкретния процес на работа. 
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Всеки въпрос получава балова оценка в точки от 1 до 5. Най-доброто ниво 

(състояние на положението) получава най-много точки – 5, а най-лошото 

съответно – 1 точка. Общото ниво на оценката се получава чрез 

математико-статистически анализ. 

От цялото множество шевни предприятия в Русе и региона 

(статистическа съвкупност) е изследван ограничен брой по случайна 

извадка. За да бъдат резултатите обобщаващи, извадката е 

репрезентативна (представителна). Това се постига чрез: 

 случайност при избора на предприятие за изследване; 

 еднаква възможност всички предприятия да попаднат в 

извадката. 

При отсъствие на определено предписание за доверителна вероятност 

се приема  γ=0,95 и съответно ниво на значимост – r=0,05. За тях 

критерият на Стюдент – t се отчита от таблица в зависимост от степените 

на свобода f=n-1 и нивото на значимост – r, и е t=2,14. Условията за 

работа в шевните фирми не изискват изключително високо ниво на 

точност. 

Според обема си: n=15, случайната извадка е малка (n≤30). За малки 

извадки се оценяват статистически: средно аритметичната стойност на 

извадката – ki , коефициента на линейна неравномерност –Нi, 

дисперсията или средностатистичното отклонение - σi   , вариационния 

коефициент – Vi, доверителния интервал на средноаритметичната – 

kimax/min(ki±qi) и относителната широчина на доверителния интервал на 

средноаритметичната – Рi. 

Обработката на резултатите от изследването следва стъпките на 

методиката от глава трета. Пресмятанията са направени по формули от 

(3.1) до (3.13) и резултатите са представени в таблиците на приложение 6. 

За по-голяма прегледност таблиците са разделени за всеки от дяловете 

на въпросника. 
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В изследването не са отчетени ергономичните показатели за всяко 

конкретно работно място, а общо за залата, в която са шивашките 

работни места.  

При пресмятане на организационно технологичните коефициенти Zi за 

сменното работно време е прието tсм=8часа, а за времето на 

въздействие – tвiотчетен е факта, че поне 5% от работното време се губят 

при подготовка за работа или физиологични нужди. В общите 

пресмятания не е отчетено времето с положен извънреден труд, защото 

времетраенето му не се следи във всички анкетирани предприятия. 

В табл. 4.1. са представени резултатите от изследването, класифицирани 

по градове и по групи въпроси. Фирми с личен състав  до 200 човека имат 

най-добри резултати(кср.=3,99 за заводите от Разград, Велико Търново, 

Сливо поле, Полски Тръмбеш, Иваново). Предприятията с личен състав 

над 1000 човека също имат много добра средна оценка (4,1). Това са 

заводи с дългогодишни традиции и история (повече от 30 год.) 

От таблицата се вижда, че всички проучени шевни предприятия са с бал 

3 и бал 4, т.е. добро и много добро ергономично състояние. Това 

подчертава грижите, полагани от работодателите за здравето, комфорта 

и удобството на работниците. Общата средноаритметична оценка по 

всички показатели за всички предприятия е със стойност К=3,69. Тя според 

петстепенната скала в стъпка С4.1.3. от методиката означава много 

добро състояние. 

Комплексната оценка на претеглените средни стойности от оценките на 

отделните ергономични показатели се пресмята по формула (3.11) и е 

получена оценката αa  =3,75. Отново попадаме в диапазона на Бал 4 – 

(3,51-4,50) – много добро. За получаване на Бал 5 – (4,51-5,00) – отлично, 

би следвало да се направят някои подобрения и оптимизации във всеки 

от заводите. Конкретни препоръки са дадени при анализа на отделните 

показатели.   

Разпределение на оценките на предприятията по градове и групи  

       Таблица 4.1. 
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                          група 

   Град 
  

 A1 Б1 В1 Г1 Средно по градове 
1. Бяла 

4,02 3,83 3,36 3,56 3,69 
2. Русе 

4,37 4,59 3,61 3,86 4,11 
3. Разград 

4,17 4,71 4,12 3,72 4,18 
4. Габрово 

3,96 3,67 3,34 3,82 3,70 
5. Плевен 

4,26 4,25 3,35 3,74 3,90 
6. Две могили 

4,16 4,68 3,17 3,69 3,93 
7. Руйно 

2,78 2,09 3,08 2,59 2,54 
8. Велико Търново 

4,63 4,55 3,37 4,14 4,17 
9. Попово 

3,35 3,08 3,08 3,15 3,17 
10. Сливо поле 

4,35 4,55 4,08 4,00 4,25 
11. Ряхово 

3,85 2,69 3,87 3,72 3,53 
12. Сандрово 

3,90 3,96 3,56 3,06 3,62 
13. Полски Тръмбеш 

4,05 4,32 3,63 3,74 3,94 
14. Вятово 

3,02 3,30 3,03 3,10 3,11 
15. Иваново 

3,57 3,15 3,73 3,12 3,39 

      Средно на групи 3,90 3,83 3,49 3,53 3,69 
 До 50 човека – Бяла, Сандрово, Вятово 
До 100 човека – Две могили, Руйно, Попово, Ряхово 
До 200 човека – Разград, Велико Търново, Сливо поле, Полски Тръмбеш, Иваново 
До 1000 човека – Габрово 
Над 1000 човека – Русе, Плевен 

 

2.Анализ на резултатите от ергономичното изследване 
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Получените отговори на въпросите от Приложение 2 са представят с 

числовата им оценка в таблици. Анализът на всеки от въпросите се 

представя с диаграми. Те се групирани по принципа на тест-въпросника 

в четири раздела. За всеки се прави коментар с изводи за положението 

на предприятията.  

В нашето изследване най-добро е общото състояние в раздела, 

характеризиращ работните помещения (оценка 3,90), следван от 

характеристиката на работните места, движения и пози с оценка 3,83. 

Най-лоши са показателите, отчитащи състоянието на оборудването – 

машините, съоръженията, инструментите и предпазните средства 

(оценка 3,49). Отличното състояние на тези фактори често е свързано със 

сериозни инвестиции за закупуване на нова техника и съоръжения. 

Много често значението на тези фактори се подценява и се разчита 

единствено на човешкия потенциал за поддържане на висока 

производителност на труда. 

2.1.Анализ на резултатите от първия раздел – А 

Въпросите от раздел А касаят състоянието на микроклимата в работните 

помещения, свободата при работа и движение, начините на почистване, 

влиянието на цветовия фон в работните помещения и други. Резултатите 

на част от отговорите са представени в статистически диаграми. 

Направен е кратък коментар за влиянието на всеки показател с 

препоръки за подобряване на състоянието в работната среда. 

Състоянието на средната температура в работните помещения, 

групирани по брой работници, е показана на фиг. 4.2. Залите за 

производство се поддържат добре отоплени, респективно охладени, през 

цялата година в по-голямата част от фирмите. В 12,5 % от проучените 

предприятия съществуват критичните температури под 18ºС и над 30ºС. Те 

са нездравословни и не благоприятстват добрия производствен процес. 
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Фиг.4.2.Разпределение на средните оценки за температу, влажност, въздушни 

течения и шум, по групи фирми споре броя работници в предприятието  

Относителната влажност в работните помещения се поддържа в 

оптимално състояние (60-70%) в две трети от предприятията. В останалите 

не се отчита нейната важност за добрата работа на машините 

(проходимост и некъсливост на конците), за липса на статично 

електричество, за здравословното състояние на работниците (дихателни 

проблеми, ревматизъм и др.) 

Средната оценка на скоростта на движение на въздуха в работните 

помещения е показана на фиг.4.2. В 60% от проучените заводи липсват 

вредни въздушни течения със скорост над 0,5 m/s. В останалите се 

препоръчват мерки за намаляване на скоростта на движение на въздуха 

без да се нарушават други фактори (запрашеност, температура и т.н.) 

Като цяло шевното производство е шумно производство. В 60% от 

предприятията неговото ниво се поддържа в допустимите граници, но 

средната оценка на този фактор е ниска (фиг. 4.2). Задължително е 

периодично измерване и мерки за поддържане (шумоизолиращи и 

поглъщащи прегради, подмяна на шумни машини и др.) на шума в 

допустимите граници. 

Отделянето на голямо количество текстилни власинки и прах е 

характерно за шевната промишленост. На фиг. 4.3 е представена 

оценка на данните за нивото му в проучените предприятия, групирани 

според броя на работниците. Факта, че в 80% от предприятията прахът е 
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под 0,3 mg/m3 показва сериозно отношение към проблема, активни и 

адекватни мерки за поддържане на здравословна работна среда. 

Наличието на малки вибрации е допустимо при условие, че са под 0,2 

mm.  Всички проучени предприятия удовлетворяват това изискване в 

голяма степен – фиг. 4.3. Поддържането на тези стойности предотвратява 

появата на вибрационна болест у работниците. 

 

Фиг. 4.3 Разпределение на средните оценки за запрашеност, вибрации, 

облъчване и наличие на зеленина в работните помещения 

В шевното производство няма силни и опасни облъчвания на 

работниците (фиг. 4.3). Съществуват електромагнитни и топлинни 

лъчения, но те са много малки или източниците им са отделени в 

специализирани работни помещения. Най-добри средни резултати за 

повечето показатели имат предприятията от трета и пета група – до 200 и 

над 1000 човека. 

2.2. Анализ на резултатите от втория раздел – Б: 

В този раздел се анализират работните места, движения и пози. Начинът 

на подреждане на работното място, лесният достъп до него, правилно 

подбраните движения и пози осигуряват качествено производство с 

грижа за здравето на трудещия се. Част от въпросите са от вида отговаря 

ли реалното положение в предприятието на определено условие или не. 
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Фиг.4.4.Оценки според големината на предприятията за 

А - достатъчно разстояние между съседни работни места и достатъчни 

размери на работните места за извършване на нормална работа и движения; 

Б – оптимално подреждане на инструментите и материалите; 

В – оптимални условия за добра видимост на работното място; 

Г – безопасност и удобство при достъпа до оборудването на работното 

място; 

Д – постоянство на местата и разположението на материалите и 

инструментите 

Подреждането на работното място се проектира още при създаване на 

предприятието. Това се прави от специалисти, затова оборудването на 

работните места е разположено правилно в повечето заводи (93,33%), 

според данните от проучването. 

Мястото за ремонта на машините и съоръженията може да се различава 

от мястото за експлоатация. Възможно е ремонта да се извърши в залата 

за производство, затова е нужно достатъчно място за монтаж и 

поддръжка на оборудването. Неудовлетворяването му в 26,67% от 

предприятията затруднява ремонта и забавя темпа на производство. 

Редът и поддържането на работното място подпомагат избягването на 

ненужни движения, пести време и влияе положително върху 
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производителността на работника. В 40% от предприятията този критерий 

трябва да се подобри. 

Най-високи средни оценки за работните места, движения и пози имат 

предприятията с личен състав до 200 и над 1000 човека. 

На фиг. 4.5. е дадено разпределянето на резултатите относно протягане 

на ръцете над нивото на раменете. Неудовлетворяването на този 

критерий води до бърза умора и висок риск за пренатоварване на 

крайниците. В близо една трета от предприятията не е намерен правилен 

подход и организация за избягване на продължителното протягане на 

ръцете. 

 

Фиг. 4.5. Статистическо разпределение на резултатите от въпросите: 

1. Избегнато ли е протягането на ръцете над нивото на раменете за 

повече от 15% от работното време? 

2. Избегнато ли е навеждане напред над 30º  за повече от 10% 

работно време? 

3. Опростена ли е максимално двигателната дейност на 

работниците с цел минимална загуба на енергия и напрежение? 

Навеждането напред на повече от 30º силно натоварва гръбначната 

мускулатура и също води до бърза умора и претоварване на организма 

(фиг. 4.5.). В две трети от предприятията са взети мерки за избягване на 

тази опасност. 
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Двигателната дейност е максимално опростена в две трети от 

предприятията (фиг. 4.5.). Това обаче е в противоречие с факта, че 

движенията се извършват от големи мускулни групи. Обяснение се дава 

за конкретен вид дейност след измерване на разхода на енергия. 

Общото състояние на работните помещения,  места, движения и пози, 

разгледани в тази глава е много добро. Нужно е да се отбележи, че 

показателите от раздели А и Б са с по-голяма тежест от ергономична 

гледна точка. Техните параметри зависят до голяма степен от познанията 

и способностите на проектантите и/или организаторите на трудовия 

процес. 

2.3.Анализ на резултатите от третия раздел – В: 

Характеристиките на машините, инструментите и съоръженията влияят 

върху нивото на производствения процес. Тяхната ергономичност зависи 

изцяло от производителите им. Шевните заводи се явяват потребители на 

чужд продукт. Те могат да избират сред множеството машини, 

инструменти и др. на различни производители, съгласно личните си 

познания, възможности и критерии. 

 

Фиг. 4.6. Разпределение на резултатите относно критериите за избор на 

машинен парк 



ПРОЕКТ BG051PO001-7.0.07-0032-C0001 

„Tранснационално сътрудничество за трансфер на немски опит и 

добри практики за адаптация на човешките ресурси в 

шивашката индустрия към променящата се икономическа среда” 
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, 

съфинансирана от Европейския социален фонд на Европейския съюз 

 
 

45 

 

(Сумата надвишава 100%, защото анкетираните са давали повече от 

един отговор) 

На фиг. 4.6. са представени критериите на проучените фирми относно 

избора на машинен парк. Видът на машините определя в известна 

степен производствените възможности. Всяка фирма трябва да търси 

своя баланс между изброените показатели, а не да се съобразява само 

с цената на машината. 

Тапицираните столове (фиг.4.7. -1) повишават комфорта на 

продължително седящия работник. Най-удачен е варианта за стол с 

облегалка и седалка 100%, защото поддържа тялото без да пречи на 

работните движения. Липсата на облегалка води до лесна умора при 

седящата поза, а наличието на подлакътници ограничава движенията на 

ръцете. 

За осигуряване на максимално удобство е необходимо столовете да са 

регулируеми (фиг.4.7. - 2,4), да могат да се настройват според 

индивидуалните антропологични размери. Когато това не е изпълнено 

(46,67%) повечето работници търсят начин за осигуряване на удобство 

(например поставяне на възглавници на седалката и облегалката). 

Подвижността на столовете (фиг.4.7. - 3)може да е както положителна 

(подпомагаща работата), така и отрицателна (намаляваща степента на 

производителност). Най-добър е вариантът на подвижни столове, но с 

възможност за блокиране движението на колелата. Тогава всеки 

работник сам ще избере варианта най-удобен за него. 
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Фиг.4.7.Средни оценки на заводите по групи според характеристиките 

на столовете: 

1-тапицирани ли са столовете; 

2-регулира ли се височината на столовете; 

3-подвижни ли са столовете (на колелца); 

4-регулира ли се облегалката. 

Подпирането на гърба в областта на кръста намалява натоварването на 

гръбначните мускули и повишава удобството при продължително седяща 

поза. За предпочитане е облегалката да се регулира по височина и по 

наклон. 

Всички предприятия полагат грижи за осигуряване на колективна защита 

за трудещите се, според резултатите от изследването представени на 

фиг.4.43. 

 

Фиг.4.8. Данни за средствата за колективна защита в предприятието 

(Сумата надвишава 100%, защото анкетираните са давали повече от един отговор) 

2.4.Анализ на резултатите от четвъртия раздел – Г: 
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В този раздел на въпросника се анализира влиянието на други фактори 

като организационни, социално-битови, подбор, обучение и мотивация 

на персонала и други. 

Всеки вид производство се нуждае от хора с определени специфични 

възможности. Програмата за подбор на персонала (фиг. 4.9. - 1) 

обобщава изискванията към работниците и подпомага работодателите 

за намиране на точните хора за определена дейност. За съжаление това 

не се отчита в 73,33% от предприятията и неминуемо води до проблеми с 

качеството, производителността, текучеството на работниците и др. 

Периодичното обучение на персонала (фиг. 4.9. - 3) подпомага 

производителността, намалява риска при работа, повишава личното 

самочувствие на работниците и още много други. Само една трета от 

заводите полагат грижи за обучението на персонала си. Критерия 

умения и способности (93,33%) е най-важен при подбора на 

работниците. За доброто му ниво несъмнено оказват влияние и 

показателите- образование и възраст (33,33%). 

 

 

Фиг. 4.9. Средни оценки на предприятията по показатели: 

 1 – наличие на програма за подбор на персонала; 

 2 – вид на критериите за избор на работници; 

 3 – извършване на периодично обучение; 
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 4 – инструктаж за безопасна работа. 

Шевното производство е едно от производствата, в които могат да 

работят трудоустроени хора с определен вид и степен на увреждане. 

Съществуват редица социални програми, които облекчават 

работодателите при обявяване на такива работни места и 60% от 

предприятията се възползват от това. 

В голям процент от предприятията – 93,33% се полага извънреден труд. 

Честото му полагане води до претоварване на организма. Не бива да се 

допуска преуморяване на работниците, поради последващи 

здравословни проблеми. Въпреки по-високото заплащане и 

компенсирането с допълнителна почивка, желателно е да се избягва 

полагането на извънреден труд. Препоръчват се организационно-

технически мероприятия за ограничаването му. 

Поддържането на ниско текучество на персонала е критерий за добра 

мотивираност и добри условия на труд, за ефективен подбор и 

ефективно обучение на работниците. Високият процент текучество 

(93,33%) може да е следствие от ниското заплащане на труда в бранша. 

Големината на личния състав във всяко производство определя 

капацитета му, начина на управление, рентабилността, конкурентността 

на производството и др. В шевното производство най-разпространен се 

явява моделът на средното по големина предприятие – 50-200 човека. 

Половината от анкетираните предприятия имат история и традиции, 

създавани за десет и над десет годишен период (66,33%). Това обяснява 

доброто им общо ергономично ниво. С годините те са намерили 

оптимални решения за удобство и организация на труда, позволяваща 

им да оцелеят на свободния пазар. 

След анализа на резултатите от проучването на ергономичното 

състояние, в представителната извадка от шевни предприятия може да 

се направят следните обобщаващи изводи и препоръки: 

- Направената математико-статистическа обработка на получените 

данни показва, че общата средна оценка за ергономичните 
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показатели в шевните предприятия е много добра, при използване 

на петсепенна скала с максимален показател – отличен. 

- Проучените фирми представляват 2,5% от регистрираните по 

Булстат (около 600 в регистъра на АПИС) шевни предприятия у нас. 

Броят на заетите в тях е приблизително 2% от общия брой работещи 

в този бранш. Производителността им е от 6 хил. бр. До 1,2 млн. бр. 

изделия за месец в зависимост от сезона, номенклатурата и 

спецификата на модела. Изследването на по-голям брой 

предприятия би дало по-точна картина за ергономичното им 

състояние и би стеснило относителната ширина на доверителния 

интервал за всеки от показателите. 

- Грижите за здравето на хората, пречупени през ергономичните 

показатели, касаещи работните помещения, работните места, 

движения и пози се удовлетворяват в много добра степен във всички 

проучени предприятия. 

- Статистическото влияние на другите изследвани фактори (като 

социално-битови психологически и организационни) върху 

ергономичността на трудовия процес показва, че те се 

пренебрегват в повечето предприятия. 

- Осигуряването на добър социално-психологически климат на 

работното място е значително по-трудна задача в сравнение с 

поддържането на физическите фактори на средата (температура, 

влажност, осветеност и др.) 

- Направеното изследване показва, че е необходимо да се обърне 

по-голямо внимание при избора на машини, столове, помощни 

съоръжения, инструменти и други. Като задължителна част от 

оборудването на всяко работно място те влияят върху точността, 

бързината и качеството на труда. 
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