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Резюме: Направен е анализ на състоянието на тракторния парк в страната, условията за поддържането му в работоспособно 
състояние и нормативната база за оценка на риска в ремонтнообслужващите дейности,  
Предложен е методически подход за оценка на риска при техническо обслужване и ремонт на трактори, отчитащ 
многообразието от форми и дейности извършвани при този вид работи. 
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Земеделското производство се отличава с 

изключително разнообразни условия на труд поради 
структурата на производството в растениевъдството, 
животновъдството и поддържането на използваната техника. 
Многообразието от технологии и техника, работната среда, 
демографията и работната сила, свързани с агробизнеса, 
създава уникални видове риск на работното място и предполага 
прилагането на  различни подходи за оценката му.    

Използваната техника в преобладаващата си част е 
физически и морално остаряла. Основата на тракторния парк са 
машини, произведени до 90 -те години, които са произведени 
по вече остарели технологии и с ниско ниво и надеждност. 
Технологиите, които са  използвани при изработката на тези 
машини, не позволяват извършването на диагностика на 
отделните възли, агрегати и системи и на машините като цяло 
със съвременни технически средства, компютърна диагностика 
и оценка на ресурса на елементите им. 

Поради бавните темпове на обновяването му, в близко 
бъдеще не може да се очаква значителна промяна във 
възрастовата структура  и технологичното ниво на машинно-
тракторния парк. Натоварването на остарялата техника ще 
намалява, а отказите и времето за отстраняването им ще се 
увеличават.  

В този аспект оценката на риска при техническо 
обслужване и ремонт на тракторите е особено актуален.  
Предвид голямото разнообразие на ремонто-обслужващите 
работи, изискванията  за безопасност при всяка една от 
операциите представляват  съвкупност от много нормативи. Те 
са приети или следва да се приемат на национално ниво, на 
ниво предприятие или производство. 

На национално ниво 
Български държавни стандарти с изисквания, на които 

трябва да отговарят сградите, машините, съоръженията, 
суровините, материалите, производствената среда, 
технологиите и работните места, за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труда. 

Единни  правила за  безопасност на труда   - отнасят 
се за всички отрасли и дейности от националното ни 
стопанство. Включват задължителни изисквания, на които 
трябва да отговаря оборудването, с цел предотвратяване на 
опасностите от външно травматично въздействие върху 
участниците в трудовия процес.  

Отраслови правила за безопасност на труда - 
конкретизират изискванията, на които, съобразно отрасловата 
специфика, трябва да отговарят машините и съоръженията, с 
цел предотвратяване опасността от злополуки и от увреждане 
на здравето на работниците и служителите.    

Заводски нормали за осигуряване на здравословни и 
безопасни условия на труд – изисквания за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, касаещи 
технологиите и организацията на труда, които се определят при 
наличие на специфични за предприятието условия (машини, 
работни места, технологични процеси и организация на труда), 
за които липсват единни или отраслови правила, стандарти.  

Правила за специфични производства, отделни 
машини, съоръжения и работни места в организацията – 
задължителни условия и изисквания за работа, гарантиращи 
здравословните и безопасни условия на труд на работниците и 
служителите. Разработват се и се утвърждават от работодателя, 
като е недопустимо да са в противоречие с единните и 
отрасловите правила.  

Оценката на безопасността  в земеделието в частност 
при техническото обслужване и ремонта, се извършва по 
общовъзприетия подход за възможните последствия от 
неспазването на правилата за безопасност дотолкова, 
доколкото има някакъв регламент за тях. Предимствата на този 
подход  са във високата степен на приложимост, простотата и 
достъпността при приложението му. 

Недостатъците са в липсата на диференциация  на 
опасностите и вероятността за появаването им в зависимост от  
вида, степента на сложност и условията за извършването  на 
различните видове дейности. Предвид комплекса работи при 
ремонтно обслужване на земеделската техника, породени от 
огромното и разнообразие, появяването на риск за 
безопасността е случайно събитие,  което  трябва да бъде 
оценено, анализирано и  установени причините за 
възникването му. Това предполага разработване и прилагане  
на съответстващ методически подход  за оценка на риска за 
безопасността в тази сфера.  

Целта на настоящото изследване е да се разработи 
методически подход за оценяване на риска за безопасността 
при техническо обслужване и ремонт на трактори.  

 
Основни  елементи на методиката  
1. Класификация на видовете дейности – това е началния 
етап от оценяването на риска и се свежда до запознаване с 
основните видове работи по техническото обслужване и 
ремонта на тракторите. Само при обслужването операциите са 
регламентирани по периодичност, обем и последователност и 
са комплекс от контролни, смазочни, регулировъчни, 
демонтажно-монтажни, диагностични и др. операции, който са 
посочени таблица 1,за най масовите трактори с механична 
трансмисия. 
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Таблица 1. 
Основни операции от техническото обслужване на трактори 80-110 к.с. с механична трансмисия   

№ Обект за обслужване 
Вид на операцията от техническото обслужване 

Доли-
ване  

Почи-
стване 

Регу-
лиране 

Смя-
на 

Про-
верка 

Смаз-
ване 

Затя-
гане, 

Ежесменно техническо обслужване (ЕТО) през всеки 10 моточаса  
 1 Ниво на маслото в двигателя ●       
 2 Ниво на маслото в тран-та и хидр. с-ма ●       
 3 Акумулатор ●       
 4 Горивен филтър-сифон  ●      
 5 Разширит. съд за охлаждаща течност ●       
 6 Радиаторни пити  ●      
 7 Радиатори на транс. и хидравликата  ●      
 8 Ниво на маслото на управлението ●       
 9 Възд. филтър на двиг. с клапан за прах  ●      
10 Корпус на въздушния филтър  ●      
11 Ремък на алтернатора и вентилатора   ●     
12 Педал на съединителя   ●     
13 Лост за изключане на съединителя на ВОМ   ●     
14 Ниво на спирачната течност ●       
15 Спирачни педали    ●     
16 Ръчна (паркинг) спирачка   ●     
17 Ниво на маслото в крайните предавки на задния 

мост 
●       

18 Ниво на маслото в предния диференциал и  
крайните предавки 

●       

19 Налягане в гумите     ●   
 Натегнатост на гайките на колелата     ●  ● 
 Натегнатост на всички болтове и гайки     ●  ● 
20  Състояние на щифтовете, фиксиращи 

предпазната рамка 
    ●   

Периодично техническо обслужване през всеки 100 моточаса 
21 Общо гресиране      ●  
22 Гресиране на преден мост при схема 4х4      ●  
23 Гресиране на преден мост при схема 4х2      ●  

Периодично техническо обслужване през всеки 250 моточаса 
24 Маслен филтър на хидравликата   ●      

Периодично техническо обслужване през всеки 500 моточаса 
25 Масло на двигателя     ●    
26 Маслен филтър на двигателя     ●    
27 Горивен филтър     ●    
28 Главини на предн. колела при схема 4х2      ●  
29 Маслен филтър на хидравликата на 

управлението  
 ●      

Периодично техническо обслужване през всеки 1000 моточаса 
30 Клапани на двигателя    ○     
31 Горивни инжектори и инжекторна помпа   ○     
32 Масло на трансмисия/хидравлика     ●    
33 Масло в задни крайни предавки    ●    
34 Шарнир на хидроцилиндъра на управлението   ○     
35 Масло в предния диференциал и предните 

крайни предавки 
   ●    

36 Стартер и алтернатор     ○   
37 Сух въздушен филтър    ●    
38 Охладителна система на двигателя  ○      
39 Утайки в горивния резервоар  ○      
40 Маслен резервоар на управлението  ●      
 

 
2.Идентифициране на рисковете – всички опасности, 
свързани с техническото обслужване и ремонта на тракторите, 
трябва да бъдат идентифицирани като основни и допълнителни 
видове опасности. 
  
 Основни видове опасности при обслужване и 
ремонт на  машини 
1.Механични опасности, включващи: опасност  от премазване; 
опасност  от нараняване; опасност от порязване или разрязване; 
опасност от объркване; попадане в капан; опасност от удар; 

опасност от ужилване или пробиване;  опасност от абразиви;  
опасност от изпръскване с течности. 
2.Опасности  от електрически ток, включващи: опасност  от  
тоководещи части при пряк контакт; опасност  от тоководещи 
части в неизправно състояние, но намиращи се под напрежение 
(косвен контакт);  опасност от попадане на части от тялото под 
високо напрежение; опасност от статично електричество.        
3.Термични опасности, включващи: опасност  от  изгаряне при 
допиране до предмети с висока температура или от топлинно 
излъчване; опасност от здравсловни проблеми поради 
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прекалено ниски или исоки температури около работното 
място.  
4. Опасности от високи нива на шум, включващи: опасност  от 
загуба на слуха или други физиологически разтройства, като 
загуба на равновесие и отслабване на вниманието; опасност от 
влошаване възприемането на говор, звукови сигнали и т.н. 
5.Опасности от вибрации, включващи: опасност  от използване 
на ръчни инструменти, водещи до нервни и съдови проблеми; 
опасност  от вибрации на цялото тало при работа. 
6. Опасности от излъчване, включващи: опасност  от 
излъчвания на ниски честоти; 
- опасност  от инфрачервено, видимо и ултравиолетово 
излъчване; опасност от радиоактивно излъчване; опасност от 
лазери. 
7.Опасности от материали и вещества, отделяни в процеса на 
работа с машините включващи: опасност  от вдишване на 
вредни изпарения, прах, дим и т.н. ; опасност  от 
възпламеняване и взрив; опасност от вируси и бактерии. 
8. Опасности поради несъответствие на конструкцията на 
машината с ергономичните изисквания, включващи: опасност  
от работа  при вредни за здравето пози, предполагащи 
напрежение на тялото над допустимото; опасност  от работа 
при несъответствие на анатомичните възможности на човек; 
опасност от ограничения предизвикани от необходимостта от 
използване на индивидуални предпазни средства; опасност от 
несъответствие на локалното осветление; опасност от 
психическо натоварване; опасност от грешки в работата на 
хората; опасност от несъответствие на конструкцията и 
органите за управление с физическите възможности на човека;  
опасност от несъответствие на контролните и информационни 
източници  с физическите възможности на човека.        
9.Опасности от неочаквано пускане, завиване, спиране и т.н. 
включващи: опасност  от повреда на системата за управление; 
опасност  от възстановяване на енергоподаването след 
прекъсване; опасност от външно въздействие на 
електрооборудването; опасност от други външни въздействия, 
вятър, дъжд и т.н.; опасност от пропуски и грешки при 
програмното осигуряване; опасност от грешки на оператора 
поради несъответствие на степента на сложност на техниката и 
подготовката му.        
10. Невъзможност за спране на машината или спиране в 
желаното положение. 
11. Несъответствия в работата на ръчните инструменти. 
12.Прекъсвания на електроснабдяването. 
13.Пропуски или грешки в системата за управление. 
14. Грешки при монтажа или демонтажа. 
15.Разрушаване в процеса на работа. 
16.Падане или изхвърляне на предмети или течности. 
17. Загуба на устойчивост  плъзгане на машина или човек. 
 
 Допълнителни опасности, опасни състояния  и 
събития, свързани с придвижване на машините при 
обслужване и ремонт на  машини 
1.Опасности, свързани с придвижването, включващи: опасност  
от подскачане при тръгване; опасност  от движение без намеса 
на човек; опасност от движение, огато всички елементи на 
машината не са в безопасно положение; опасност от 
увеличаване скоростта на придвижване на машината, когато 
операторът върви  до нея; опасност от силни вибрации при 
движение; опасност от отказ на системата за спиране. 
2. Опасности, свързани с работното място и това на водача, 
включващи: опасност  от падане от работното място; опасност  
от запрашеност или обгазеност на работното място; опасност 
от пожар и отсъствие на средства за гасене; опасност от 
механични повреди – допир до въртящи се колела, намотки, 
падане, счупване на бързовъртящи се елементи, допир до 
инструменти или елементи на машината; опасност от 
ограничена видимост от работното място; опасност поради 
недостатъчна осветеност; опасност от неудобна седалка; 
опасност от наднормено ниво на шума; опасност от 
наднормено ниво на вибрации; опасност от огроничаване на 

възможността за бързо напускане на работното място при 
необходимост /липса на авариен изход/. 
3. Опасности, свързани със системите за управление, 
включващи: опасност  от неподходящо и неудобно 
разположение на органите за управление; опасност  от 
неподходящо разположение на органите за управление. 
4. Опасности при работа на машината /загуба на стабилност/. 
5. Опасности, свързани с източници на енергия  и предаването, 
включващи: 
опасност  от двигатели и акумулаторни батерии; опасност  при 
предаване на енергия между машините; опасност от 
разединяване на кабели. 
6. Опасности, свързани с външни лица, включващи: опасност  
от самоволно включване или използване; опасност от 
преместване на възли детайли извън допустимите граници; 
опасност от отсъствие или неизправност на светлинни или 
звукви сигнални устройства; опасност от пропуски в 
инструкцията за експлоатация. 
 
 Допълнителни опасности, опасни състояния  и 
събития, свързани с придвижване, подемни работи при 
обслужване и ремонт на  машини 
1.Механични опасности и опасни събития,  включващи: 
опасност  от сблъскване с машината, падане на товара поради 
неустойчивост, претоварване, недопустим наклон, 
неконтролирано отклонение,  неочаквано преместване или 
несъответствие на големината на товара с товароносимостта на  
елементите за закрепване; опасност  от достъп на хора до 
закрепването на товара; опасност от излизане на 
товароносещото устройство от релсовия път; опасност от 
недостатъци на конструкцията на товароподемните устройства;  
опасност  от неправилен избор на вериги, сапани, въжета и от 
неправилното им свързване с повдигания товар; опасност  от 
падане на товара; опасност от нарушаване правиллата за 
монтаж, изпитване, експлоатация и обслужване. 
 2. Електрически опасности, включващи: опасност  от удар на 
мълния. 
3. Опасност от пренебрегване на ергономичните изисквания - 
опасност  поради ограничена видимост от мястото на 
оператора.  

Така индентифицираните опасности следва да се 
оценят по ниво на значимост (да се ранжират) за съответните 
видове обслужвания на машините и условията при които се 
извършват [1,2]. За целта най-подходящи са експертните 
методи, които поради предимствата си: простота, достъпност и 
приложимост при значително малка трудоемкост, бързина при 
получаване на крайните резултати и възможност за отчитане на 
спецификата на процеса са използвани за определяне на 
значимостта на рисковите фактори. 

Ранговите експертни оценки се правят на база 
предпочитанията на експертите, като самите те нямат числово 
значение, а изразяват само ред на предпочитанията. Известни 
са много методи на ранжиране, например ранг 1 получава най-
предпочитания обект, 2 - следващия по предпочитания, 3, и т.н. 
При  еднаква значимост според експерта на два или повече 
обекта се присъжда ранг - съответствуващ на 
средноаритметичната стойност на последователните рангове. 
Когато всеки експерт ранжира факторите, се пристъпва към 
определяне на общото становище. Обработката на резултатите 
в най-лесния вариант се свежда до сумиране на ранговете по 
всеки фактор. На получената най-малка сума се присвоява ранг 
1, на следващата - ранг 2 и т.н. Като пример за ранжиране е 
направена оценката на влиянието на основните фактори върху 
риска за безопасността при обслужване на техника, като 
предварително са изключени такива с пренебрежимо ниско 
ниво на значимост.  
Значимите са подредени в посочената по-горе 
последователност, т.е.:  
Ф1.Механични опасности;   
Ф2.Опасности  от електрически ток;    
Ф3.Термични опасности;   
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Ф4. Опасности от високи нива на шум;  
Ф5.Опасности от материали и вещества, отделяни в процеса на 
работа с машините  Ф6.Опасности поради несъответствие на 
конструкцията на машината с ергономичните изисквания;  
Ф7.Опасности  от неочаквано пускане, завиване, спиране и т.н.;   
Ф8. Грешки при монтажа или демонтажа;  

Ф9.Падане или изхвърляне на предмети или течности.; 
Ф10. Загуба на устойчивост  плъзгане на машина или човек. 

Анкетирани са шестима експерти. Всеки е присвоил 
на фактора  ранг в съответствие със значението, което му 
отдава  и данните са подредени в таблица 2. 

 
Таблица2 

Екс-
перти 

Фактори 

 Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 
Е1 6 7 5 1 2 8 3 9 4 10 
Е2 10 6 4 1 3 8 2 7 5 9 
Е3 9 5 7 4 1 10 2 8 3 6 
Е4 8 4 6 2 1 7 3 9 5 10 
Е5 8 6 4 2 3 9 1 7 10 5 
Е6 10 8 5 1 6 4 2 7 3 9 
ΣXij 51 36 31 11 16 46 13 47 30 49 
R* 10 6 5 1 3 7 2 8 4 9 

 
Получавайки скалата на ранговете, можем да 

определим значимостта “относителната тежест” на всеки 
фактор. На най-значимият фактор се записва бал “10”, а на 
фактора с най - малко значение “1”. Тогава значимостта на 
всеки фактор може да се определи по следната зависимост: 

R
r

R
Rj

ij
i

m

ij
j

n

i

m j
j

n

= ==

==

=

∑

∑∑
∑1

11

1
1, .  

където   R j  е значимостта на j-тия фактор; 

Rij  - балът, даден от I-тия експерт на j-тия фактор; 

m - броят на експертите; 
n - броят на факторите, които се оценяват. 

За определяне степента на съгласуваност на 
мненията на експертите се изчислява разликата в ранговете и 
квадратите и, за всеки експерт. Получените резултати се 
записват в таблица 3. 

Таблица 3 
Екс- Фактор Сума на  

перт Ф1 Ф2 Ф3 Ф4 Ф5 Ф6 Ф7 Ф8 Ф9 Ф10 ранговете 
Е1 6 7 5 1 2 8 3 9 4 10 55 
Е2 10 6 4 1 3 8 2 7 5 9 55 
Е3 9 5 7 4 1 10 2 8 3 6 55 
Е4 8 4 6 2 1 7 3 9 5 10 55 
Е5 8 6 4 2 3 9 1 7 10 5 55 
Е6 10 8 5 1 6 4 2 7 3 9 55 
ΣXij 51 36 31 11 16 46 13 47 30 49 330 
R* 10 6 5 1 3 7 2 8 4 9 55 

X Xj j−  21 6 1 -19 -14 16 -17 17 0 19 - 

( )X Xj j−
2  441 36 1 361 196 256 289 289 0 361 2230 

 
Изчисляването на коефициента на конкордация си 

извършва по посочената по-горе формула: 

( )W =
−

=
12 2230

6 10 10 10
0 8262 2

.
. .

,  - имаме добра 

съгласуваност на мненията на експертите. 
 

3.Оценяване на риска   
- Оценяване на елементите на риска 
Рискът RО за безопасността при техническо 

обслужване и ремонт е породен от множество едновременно 
действащи фактори и може да се определи като произведение 
от вероятностите от появяването им:  

ii

n

j
o GPR П .

1=
= , 

където: iP  е вероятността за възникване на опасност, 

)( YPOTpii PPPEP ++= ,  iE  е експозицията на риска 

(индекс на честотата на възникване на опасност ),    

PP  - вероятността от грешка на работещия, OTP - 

вероятността за отказ на техниката, YPP - вероятността за 
негативно изменение на условията за работа;  

iG  -  тежест  на  щетата,  рангът и се определя по 
възможните последствия. 

Предвид специфичността на ремонтно – 
обслужващото производство, породено от изключително 
високата степен на разнообразие на извършваните операции и 
липсата на статистическа информация, прилагането на 
експертните подходи при оценката на риска  е наложила се 
практика. За получаването на пряка количествена оценка на 
риска, без изчисляване на вероятността за настъпването, е 
предпочитан метод базиран на ползването на матрицата 
„вероятност-щета“, [1,3]. При него експертите оценяват 
вероятността за възникване на риск,  количествено и 
качествено  ( таблица 4 и таблица 5)  и съответстващата му 
тежест на щетите (таблица 6 и таблица 7). 
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Таблица 4 
Класификация на рисковете по вероятност за възникване 

Ранг Вероятност за възникване Качествен подход 
1 незначителна събитието може да се случи при изключителни случаи 
2 малка рядко случващо се събитие 
3 допустима същетвуват доказателства, достатъчни да се предположи, 

че събитието може да се случи 
4 много вероятна събитието може да се случи 
5 очаквана очаква се събитието да се случи 

 
Таблица 5 

Класификация на рисковете по вероятност за възникване 
Вид на риска Вероятност за възникване 

Количествен подход Качествен подход 
незначителен 1 0,0 < P ≤ 0,1 събитието може да се случи при изключителни случаи 

малък 2 0,1 < P ≤ 0,3 рядко случващо се събитие 
допустим 3 0,3 < P ≤ 0,5 същетвуват доказателства достатъчни да се 

предположи, че събитието може да се случи 
много вероятен 4 0,5 < P ≤ 0,9 събитието може да се случи 

очакван 5 0,9 < P < 1,0 очаква се събитието да се случи 
 

Таблица 6 
Тежест  на  щетата,  оценявана по възможните последствия 

Ранг Критерии за оценка на тежестта на щетата 
Вид на 

последствията 
Вреда за здравето Големина на 

икономическите 
последствия 

Начин на отстраняване 

1 няма последствия няма пострадали незначителна от  работещия без помощ 
на други лица 

2 несъществени няма пострадали малка от  работещите в момента   
3 малки необходима първа 

помощ 
средна от работещите във 

фирмата 
4 средни необходима сериозна 

медицинска помощ 
голяма от работещите във 

фирмата и външна помощ 
5 съществени много пострадали много голяма вредата е излязла извън 

фирмата, но без да нанесе 
щети на околните 

 
Таблица 7 

Тежест  на  щетата,  оценявана по големината на загубите 
Вид на риска Големина на загубите 

В балове в % от планираната печалба 
минимален 1 0,0 < P ≤ 0,1 

нисък 2 0,1 < P ≤ 0,3 
среден 3 0,3 < P ≤ 0,5 
висок 4 0,5 < P ≤ 0,9 

максимален 5 0,9 < P < 1,0 
      Оценяване на риска –  от произведенията на ранговете или 
стойностите  на вероятността и тежестта на щетите се прави  
матрицата „вероятност-щета“ в количествен или качествен вид.  

В пресечната точка на съответния ред и стълб се намира 
стойността на  условната величина на риска (рисково число R), 
фиг. 1.   

В
ер

оя
тн

ос
т 

за
 в

ъз
ни

кв
ан

е 

5 10 15 20 25 

4 8 12 16 20 

3 6 9 12 15 

2 4 6 8 10 

1 2 3 4 5 

 Тежест на щетата 
 
Фиг. 1 Матрица „вероятност-щета“ 
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Съществуващият риск се счита за приемлив, ако е 
изпълнено условието: 

 

ДОПRR < , 

където  ДОПR   е допустимият риск за условията на работата 

при отчитане на добрите практики  в тази област, таблица 8. 

Таблица 8 
Класификация на рисковете по  равнище на значимост 

Вид на риска Рисково число Равнище на рисковете от групата 
приемлив 1 ≤ R ≤ 4 Разглеждат се като приемливо. Периодически се прави 

преценка на равнището им. 
допустим  5 ≤ R ≤ 10 Определят се като рискове от втора група, равнището на 

които трябва да се намалява.Всеки риск от тази група 
трябва да има разработена стратегия за намаляване и да се 

прилага докато равнището не стане приемливо.  
недопустим 12 ≤ R ≤ 25 Определят се като рискове от първа група, равнището на 

които трябва да се намалява. Всеки риск от тази група 
трябва да има разработена стратегия за намаляване и да се 
прилага без отлагане и без прекъсване, докато равнището 

не стане приемливо.  
 
Ако dopRR >   т.е. съществуващият риск е по-

голям от допустимия. Предприемат необходимите действия 
за подобряване на здравословните и безопасни условия на 
труд, минимизиране или премахване на риска, включващи:  
 отстраняване на опасностите или намаляване на 
риска с конструктивни мероприятия или замяна на 
материали или веществата с по-малко опасни, както и 
използване на защитни устройства; 
 избор на защитни устройства от вид, за който е 
доказано, че осигурава необходимата степен на защита. 
 типа на избраното защитно устройство да е 
подходящ за ползване с оглед  вероятността за неговото 
изключване или игнориране, големината на пораженията и 
отсъствието на смущения на работния процес; 
 информацията за извършваните работи по 
обслужването и ремонта да е достатъчно ясна; 
 извършваните ремонтно-обслужващи работи да 
съответстват на квалификацията и възможностите на 
персонала, който може да бъде изложен на опасност;    
 препоръчваните мерки за безопасност да се 
прилагат за конкретното оборудване и са описани конкретно;  
 работниците да са достатъчно добре информирани 
за рисковете при извършване на различните ремонтно –
обслужващи работи. 

 Така описаната процедура се повтаря в същата 
последователност, докато рисковият потенциал бъде сведен 
до приемливи стойности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Изводи: 
1.Направен е анализ на  състоянието, 

технологичното равнище на тракторния парк в страната 
и условията за поддържането му в работоспособно състояние 

2.Класифицирани са всички основни дейности  по 
техническото обслужване на най-масовите трактори и са 
идентифицирани рисковете при извършването и. 

3.Предложен е методически подход за оценка на 
риска при техническо обслужване и ремонт на трактори, 
отчитащ многообразието от форми и дейности  извършвани  
при този вид работи. 
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