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Инструкция за безопасност и здраве при управление на автомобил 

 

1. Цел на инструкцията:   

 Да запознае водачите, управляващи фирмени автомобили като допълнително 
задължение и шофьорите – доставчици на заготовки и материали, с правилата за 
защита от аварии при работа с автомобил и с ежедневните проверки, които трябва да 
бъдат извършвани на фирмените автомобили, които те управляват във връзка с 
изпълняваните служебни задължения, когато са командировани. Тези проверки не 
изключват задължителните технически прегледи на автомобилите в гаража и 
нормативно изискваните. 

 Настоящата инструкция не обхваща правилата за защита от аварии за 
автомобили, превозващи опасни и взривоопасни материали и тя допълва задълженията 
на водачите като не изключва техните задължения, съгласно Закона за движение по 
пътищата и съпътстващата го нормативна база.  

2. Изисквания към водачите на МПС във фирмата: 

2.1.  Да се явяват на работа без да са употребявали алкохол или други възпрепятстващи 
шофьорските реакции лекарствени вещества, отпочинали и бодри;  
2.2.   Да притежават съответното разрешително за управление на МПС; 
2.3. Да знаят инструкцията за правилна експлоатация на производителя на МПС, която е 
неразделна част от настоящата инструкция; 
2.4.  Да притежават валидно удостоверение за оказване на първа долекарска помощ при 
ПТП, издадено от Български червен кръст; 
2.5. Да бъдат инструктирани по реда на НАРЕДБА № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на 
работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд, Издадена от министъра на труда и социалната политика, обн., ДВ, бр. 
102 от 22.12.2009 г., в сила от 1.01.2010г., с всички изм. и доп. към момента; 
2.6. Водачите, които управляват фирмените автомобили да нямат медицински 
противопоказания, доказани от предварителен и/или профилактичен медицински 
преглед, съгласно НАРЕДБА № 3 от 11 май 2011 г. за изискванията за физическа годност 
към водачите на моторни превозни средства и условията и реда за извършване на 
медицинските прегледи за установяване на физическата годност за водачите от 
различните категории; 

 



2.7. Да знаят детайлно изискванията на настоящата инструкция и да спазват правилата 
за нейното прилагане; 
2.8. Да познават основно устройството, действието и особеностите при работа с 
автомобили, инструментите, съоръженията и изискванията за безопасна работа с тях, 
както и боравенето с хладилната камера; 
2.9. При съвместяване на шофирането с товаро-разтоварни работи трябва да се спазват 
правилата на инструкцията за извършването им. 
 
3. Възможни опасности от непроверени автомобили: 

 пътно транспортно произшествие, което може да причини травми или смърт 
на водача и на други хора; 

 проблеми с контролните органи; 
4.  Правила за  изпълнение: 

4.1. Преди  излизане на път водачът на автомобила е задължен да извърши преглед на 
МПС, проверяващ охладителната течност, маслото, гумите, състоянието и работата на 
скоростната кутия, кормилното управление, осветлението, спирачките, преден мост, 
работата на арматурното табло, действието на контролните уреди, състоянието на 
инструментите и принадлежностите, състоянието на резервната гума, пожарогасителя и 
аптечката и състоянието на хладилната камера;  
4.2. При зимни условия задължително се проверява оборудването с вериги, кирка и 
лопата; 
4.3. При продължително пътуване водачът е задължен да спира и да проверява 
периодично състоянието на натоварените стоки и налягането на гумите;  
4.4. Водачът е длъжен да избере маршрут, съобразен с натовареността, вида на 
пътната настилка, времето и отдалечеността до контролирания обект и/или друга 
организация; 
4.5. При паркиране автомобилът трябва да се осигурява срещу самопридвижване чрез 
включване на скорост и натягане на ръчната спирачка; 
4.6. При необходимост от смяна на повредена гума на пътя от водача на автомобила 
трябва: 

 автомобилът да се осигури срещу самопридвижване чрез включване на скорост, 
натягане на ръчната спирачка и с клинове подпори, поставени пред и зад 
неповдигнатите колела, когато се налага едностранно повдигане на моторното превозно 
средство за смяна на колело (на монтаж подлежат само изправни и отговарящи по 
размери и вид външни и вътрешни гуми, джанти, обръчи и сегменти); 
 преди монтаж и демонтаж гумите трябва да бъдат почистени; 
 преди демонтажа на обръчите, сегментите и гумата от джантата, налягането на 

въздуха в гумата да се изравни с атмосферното; 
 преди монтаж резервната външна гума да се огледа за годност; 
 при напомпването на гуми да се ползват ограждащи приспособления, за 

предпазване от удар при отскочил обръч от джантата; 
 преди започване на напомпването на гумата водачът да се увери в правилния 



монтаж върху джантата; 
 при сваляне и поставяне на колело да не се извършват работи под повдигнатото 

на крик моторно превозно средство; 
 когато се използва компресор за въздух, той да е с изправен манометър, 

регулиран и пломбиран предпазен клапан и с механично ограждение на ремъчната 
предавка; 

4.7. По време на работа водачите да не допускат самонадеяност, небрежност, 
недисциплинираност, подценяване на изискванията и правилата по безопасността на 
труда. 
4.8. При констатиране на повреда на автомобилите, съоръженията и инструментите, с 
които ще работят, водачите трябва  своевременно да уведомяват отговорното лице за 
автомобилите в дружеството и/или управителя. 
4.9. При напускане, макар и за кратко при авария и други случаи, водачите трябва да 
изключват автомобилите и уведомяват отговорното лице за автомобилите и/или 
управителя. 
4.10. Когато се наложи спирането по наклонен път, водачът е длъжен: 

 Да спре работата на двигателя; 

 Да включи на скорост; 

 Да затегне ръчната спирачка; 

 Да подклини колелата с клинове. 
4.11. При преминаването около движещи се натоварени превозни средства, багери, 
електрокари, камиони, ръчни колички и други, трябва да се има предвид опасността от 
случайно изсипване и падане на не добре подреден товар, отваряне на капак и други 
подобни. 
4.12.  Да се спазват безусловно забраняващите, задължаващите, предупреждаващите и 
указателните знаци по безопасност на труда и за безопасност на движението; 
4.13.  При неразположение, заболяване, при афектни състояния на водача, при които е 
възможно неадекватно поведение спрямо изискванията на пътната обстановка, трябва 
да се търси незабавно съвета на лекар, поради повишена опасност от допускането на 
трудови злополуки; 
4.14.  Трябва да се избягват прекалените усилия и натоварвания при вдигане на 
тежести, влачене, тласкане и т.н; 
4.15. Да не почистват и смазват автомобилите и съоръженията и да не се измерват 
детайлите по време на тяхното движение; 
4.16. Водачите трябва да носят задължително личните предпазни средства и работното 
облекло; 
4.17. Водачите трябва да спазват задължително физиологичният режим на труд и 
почивка. 
 
5.  Забранява се: 

 Управлението на автомобили, които не са преминали годишен технически 
преглед и без необходимите застраховки; 



 Ремонтът на  автомобила, както и подмяна на консумативи от неоторизиран 
специалист/сервиз; 

 Използването на автомобила за нефирмени курсове, без разрешение от прекия 
ръководител; 

 Тютюнопушенето по време на работа; 
 Претоварването на автомобила; 
 Пътуване с неукрепени товари; 
 Возенето на по – голям брой хора от допустимото; 
 Поправянето положението на обръча върху джантата по време на напомпването. 

Това задължително трябва да става след като се изпусне отново въздуха и налягането в 
гумата се изравни с атмосферното; 

 Монтирането на гуми върху неизправни джанти или с неизправни обръчи;  
 Използването на неизправни крикове за повдигане на автомобила; 
 Работата с неизправни лични предпазни средства и с такива с изтекъл срок на 

годност и на периодична проверка; 
 Забранява се работа с джапанки, налъми, чехли и други подобни, както и боси. 

 
6.  Лични предпазни средства – Съгласно утвърден от работодателя списък. 

7. Предпазване на други лица – Спазването на Правилника за движение по пътищата и 
недопускането до движение на повредени автомобили гарантира намаляване на 
инцидентите с други лица. 

8. Правила за действие при трудова злополука – съгласно Наредба за 
установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите злополуки (обн. ДВ, 
бр. 6 от 2000 г., и посл.изм доп. ).  
  


