
Приложение 1.1 
 

„КОМПАНИЯ“ ЕООД 

   

 

 
 

ЗАПОВЕД  
 

 № .......... / ............201.. г. 
 

 На основание чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009г. 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, обн. ДВ, бр. 102 от 22.12.2009г.  
 

 
НАРЕЖДАМ: 

 
I. Видовете инструктажи, които ще се провеждат на територията на фирмата да бъдат, както 
следва: 

1. Начален инструктаж; 
2. Инструктаж на работното място; 
3. Ежедневен / провежда се за работещи, пряко заети в дейности с висок производствен 
риск: подземни мини и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в 
превозите на жп транспорт; в производство и употреба на взривни материали; в 
автомобилни превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества 
и препарати; при производство и леене на метали; при строително – монтажни работи;/ 
4. Периодичен инструктаж; 
5. Извънреден инструктаж. 

II. Обхват на инструктажите и документиране на провеждането им: 
1.  Начален инструктаж да се провежда на : 

 новопостъпващи работещи (новоназначени лица); 
 командировани лица; 
 работещи от други фирми или наети по граждански договор лица, които ще работят или 

пребивават във фирмата; 
 учащи и лица приети за обучение, повишаване на квалификацията или учебна 

производствена практика. 
 

 Документирането на началния инструктаж да се извършва със записване и полагане на 
съответните подписи в книга за начален инструктаж от длъжностно лице, определено от 
управителя/изпълнителния директор на фирмата. Съответното длъжностно лице издава служебна 
бележка по утвърден образец от Наредбата за новопостъпващите, която се съхранява в личното 
досие на работещите. 
2. Инструктаж на работното място да се провежда с цел практическо запознаване на всички 
новопостъпили или преназначени с изискванията за безопасно изпълнение на заданията за 



конкретното работно място, преди да им се възложи самостоятелна работа при спазване на 
следната процедура: 
2.1. I – ви вариант – отнася се за работни места, пряко ангажирани с изпълнението на строежи, 
опасни, надзорни съоръжения, транспорт, минодобив, работещи с химикали и отрови, 
производства, складови съоръжения, кранове, вътрешно заводски транспорт, енергетици и др./ 
За персонал, ангажиран със използването, обслужването и поддържане на 
съоръженията:................ допускането до работното място да се извършва след проведено 
обучение и полагане на изпит. Обучението да се провежда по утвърдена от 
Управителя/Изпълнителния директор програма, след което да се провежда изпит, резултатите, от 
който да се отразяват в изпитен протокол, съхраняващ се в досието на изпитваните служители. 
2.2. За всички останали лица, освен описаните в т. 2.1. инструктажът на работното място да се 
провежда без допълнително обучение и полагане на изпит. 
2.3. За всички останали лица, освен описаните в т. 2.1. инструктажът на работното място да се 
съвместява с началния, ако фирмата е с персонал до 50 души и / или ограничен обем 
производствени дейности при назначаването на работещия. 
II Вариант 
Инструктаж на работното място да се провежда с цел практическо запознаване на всички 
новопостъпили или преназначени с изискванията за безопасно изпълнения на заданията за 
конкретното работно място, преди да им се възложи самостоятелна работа.  
 Допускането на работещите до самостоятелно изпълнение на работното задание да се 
разрешава от съответния ръководител, след като се убеди, че работещият познава правилата за 
здравословни и безопасни условия на труд, отнасящи се до извършваната от него дейност. 
 Документирането на инструктажа на работното място да се извършва със записване и 
полагане на съответните подписи в Книга за периодичен инструктаж.  
3. Ежедневен / провежда се за работещи пряко заети в дейности с висок производствен риск: 
подземни мини и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на нефт и газ; в превозите на 
жп транспорт; в производство и употреба на взривни материали; в автомобилни превози на 
опасни товари по шосе; при работа с опасни химически вещества и препарати; при производство и 
леене на метали; при строително – монтажни работи;/  
!!!! За фирми, осъществяващи международни автомобилни превози и за водачи, превозващи 
опасни товари ежедневният инструктаж да се съвместява с периодичния и се провежда преди 
тръгване на път. 
 Документирането на ежедневния инструктаж да се извършва със записване и 
полагане на съответните подписи в Книга за ежедневен инструктаж от лице, определено в тази 
заповед.  
4.  Периодичен инструктаж да се  провежда с цел да поддържа и допълва знанията на 
работещите, както следва: 
 I – вариант: 

 За всички работещи, описани във Вариант I – т. 2.1. между 1-во и 10-то число на месеца, с 
който започва тримесечието от съответната календарна година. 

 За всички останали служители, описани във Вариант I – т. 2.2. веднъж годишно между 1-во 
и 10-то число на м. януари; 

 II – вариант: 
 За всички служители – веднъж годишно между 1-во и 10-то число на м. януари;  
 За отсъстващите служители инструктажът да се провежда при явяването им на работа. 

 Документирането на периодичния инструктаж да се извършва със записване, 



включително темата му и полагане на съответните подписи в книгата за периодичен инструктаж. 
5. Извънреден инструктаж да се провежда: 

 след всяка смъртна или тежка трудова злополука по чл. 55, ал. 1 от КСО, пожар, 
производствена авария или природно бедствие; 

 при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по безопасността, хигиена 
на труда и противопожарна охрана; 

 при въвеждане на нови оборудване и съоръжения, при промяна на работното място и 
организацията на работа; 

 по предписание на контролен орган; 
 преди да започнат да изпълняват преките си задължения, работещите, отсъствали от 

работа  повече от 45 дни, независимо от причините на отсъствие; 
 при организиране на ремонтни дейности, изискващи специфични мерки за безопасност и 

здраве при работа и/или застрашаващи живота на персонала и трети лица.  
 Документирането на извънредния инструктаж се извършва със записване, включително 
темата му и полагане на съответните подписи в книгата за  периодичен инструктаж. 
III. Тематика и програми за видовете инструктаж: 
1. Начален инструктаж да се провежда по: 

 Утвърдена програма за провеждането му, неразделна част от настоящата заповед. 
2. Инструктаж на работното място: 

 I вариант, т. 2.1. За работещите, които ще бъдат обучавани, учебните програми се 
утвърждават от директора за всяко работно място или дейност.   

 I вариант, т. 2.2. и II вариант : Работещите, се запознават практически с утвърдените от 
управителя/изпълнителния директор правила за безопасна работа и инструкциите за 
безопасна работа, приложими  за съответното работно място или дейност.   

3. Ежедневен инструктаж – засяга конкретните опасности и правила за отстраняването им за 
конкретните дневни / задания за конкретната автомобилна поръчка – изтрийте, ако фирмата не е 
транспортна/ задания. 
4. Периодичен инструктаж: 

 Да се провежда индивидуално или групово в зависимост от изпълняваната работа. 
Поддържането и допълването на знанията на работещите да става по теми, свързани с 
конкретните условия на труд, актуализирани инструкции за безопасна работа, както и с 
резултатите от оценката на риска и мероприятията, свързани с програмите за превенция и 
контрол на риска; 

5. Извънреден инструктаж: 
 Тематиката на извънредния инструктаж да се определя в зависимост от причината, която е 

наложила неговото провеждане.  
IV. Продължителност на видовете инструктажи: 

 Начален инструктаж:  до 6 часа за всички без работни места, пряко ангажирани с 
изпълнението на строежи, опасни, надзорни съоръжения, транспорт, минодобив, работещи 
с химикали и отрови, производства, складови съоръжения, кранове, вътрешно заводски 
транспорт, енергетици и др. ; 

 Начален инструктаж за пряко ангажирани с изпълнението на строежи, опасни, надзорни 
съоръжения, транспорт, минодобив, работещи с химикали и отрови, производства, 
складови съоръжения, кранове, вътрешно заводски транспорт, енергетици и др. - вижте по- 
долу Приложение №3 и след като приключите с редакциите изтрийте приложението. 

 На работното място: 



 До 6 часа за всички без работни места, пряко ангажирани с изпълнението на строежи, опасни, 
надзорни съоръжения, транспорт, минодобив, работещи с химикали и отрови, производства, 
складови съоръжения, кранове, вътрешно заводски транспорт, енергетици и др., в 
съответствие с конкретното работно място и по преценка на провеждащия инструктажа, че 
лицето е разбрало правилно дадените му указания и може да работи самостоятелно. 
 За пряко ангажирани с изпълнението на строежи, опасни, надзорни съоръжения, транспорт, 

минодобив, работещи с химикали и отрови, производства, складови съоръжения, кранове, 
вътрешно заводски транспорт, енергетици и др. - вижте по- долу Приложение №3 и след 
като приключите с редакциите изтрийте приложението. 

 Ежедневен инструктаж – продължителността да се определя в зависимост от обема и 
характера на дневното задание. 

 Периодичен: съобразно конкретното работно място и изпълняваната дейност, по преценка 
на провеждащия инструктажа; 

 Извънреден:  в съответствие с причината, наложила инструктажа. 
V. Длъжностни лица, които да провеждат инструктажите и отговарят за съхранението и 
воденето на Книгите за инструктажи: 
 5.1.  Начален инструктаж – от ....................................... 
 5.2.  Инструктаж на работното място:............................; 
       5.3.  Ежедневен - ......................... 
      5.4.   Периодичен инструктаж – ........................................ 
      5.5.   Извънреден инструктаж: 

 За всички случаи - от управителя/ изпълнителния директор/ съответния определен 
ръководител.  

 
 Заповедта ми да се доведе до знанието на работещите и всички цитирани длъжностни 
лица  за сведение и изпълнение.  
 Валидността на настоящата заповед е до възникване на обстоятелства, налагащи 
нейната промяна. 
 Контролът по изпълнението на заповедта се извършва от длъжностното лице по БЗР. 
 
                                                                  Управител/ Изпълнителния директор/: ..................... 
 
                                                                                                                           /............................./     
 
 Приложение № 3 към чл. 11, ал. 3 Изтрийте след като приключите с редакциите по заповедта 

Минимална продължителност на началния инструктаж и инструктажа на работното място 

№ 
по ред 

Видове работи 
Начален 

инструктаж (раб.дни) 
 

Инструктаж на работното 
място, вкл. и с формите 
за обучение (раб.дни) 

1   2   3   4   

1. 
Подземна работа 
а) начинаещи работници   

5 20 

 б) работници, преминали на работа от други подземни обекти   3 15 

2. 
Работа в открити мини и кариери; надземни работници, 
обслужващи подземни обекти   

2 10 

3. 
Извършване на строителни и монтажни работи; работа в 
геологопроучвателни обекти и при добив на нефт и газ   

1 5 

4. Обслужване на машини, съоръжения и технологични процеси с 1 3 



повишена опасност   

5. 
Работа в металургични и химически предприятия; работа с 
опасни химически вещества и препарати   

1 2 

6. Пряко заети в превозната дейност в железопътния транспорт   
съгласно нормативните 

актове, но не по-малко от 1 
съгласно нормативните 

актове, но не по-малко от 3 

7. В производството и употребата на взривни материали   2 6 

 


