
Приложение 2.1 
 

„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: 
 

 1. На обучение  по БЗР  в „Компания“ ЕООД  подлежат: 
1.1. Управителя /изпълнителния Директор и ръководителите на производствените дейности; 
1.2. Длъжностното лице по БЗР; 
1.3. Лицата, които провеждат инструктажите, определени със заповед на управителя/ изп. директор; 
1.4. Членовете на ГУТ/КУТ; 
1.5.Персоналът, ангажиран с използването, обслужването и поддържането на машини и други технически 
съоръжения, за които се изисква правоспособност за работа: 
◦................................../ изреждат се.... /. 
1.6.Персоналът, зает в дейности, които създават опасност за тяхното или на други лица здраве и живот: 
◦................................/ 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 призводство и леене; при работни места с 
неизбежни рискове – тук трябва да се изредят всички...... /. 
1.7.С колективен трудов договор могат да се определят и други работници и служители, на които да се 
провежда обучение по безопасност и здраве при работа. 
◦….............................../ изреждат се.... /. 
 2. Обучението по безопасност и здраве при работа да се провежда по утвърдени от управителя 
/изпълнителния директор  програми, в които  е включен образователният минимум за теоретична и 
практическа подготовка. 
 3. Програмите да бъдат съобразени с: 
3. 1. общата, отрасловата и специфичната за конкретната професия задължителна подготовка по правилата 
за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд; 

3.2. входящото образователно равнище; 

3.3. целите на обучението; 

3.4. тематичните области на обучението; 

3.5. продължителността на обучението - общо и по теми; 

3.6. реда и условията за проверка на знанията и оценяване при завършване на обучението; 

3.7. удостоверяване за преминал курс на обучение; 

3.8. необходимата материална база за обучение. 



3.9 С колективен трудов договор могат да се определят и други специфични изисквания към учебните 
програми. 

 4. Програмите за обучение на  ГУТ/КУТ да се изготвят в обхвата, зададен в Наредба № 4 от 3.11.1998 
год за обучение на представителите в комитетите и групите по условия на труд в предприятията, обн. ДВ, бр. 
133/1998 г с всички изм. и допълнения към момента. 

 5. Програмите за обучение по БЗР за конкретните работни места на новопостъпили или променящи 
дейността си работещи да се изготвят от ръководителите на съответното функционално звено / изреждат се 
!!!!/ в обхвата на т. 3.1 до т.3.8  и да се предложат за утвърждаване от управителя /изпълнителния директор. 
Обучението се провежда от  ръководителите на съответното функционално звено. 

 6. Обучението по безопасност и здраве при работа да се провежда, както следва: 

6.1. за лицата по т.1.1 - веднъж на 2 години, с продължителност не по-малка от 6 учебни часа; 

6.2. за лицата по т. 1.2 и 1.3 – ежегодно, с продължителност не по-малка от 6 учебни часа, а при 
първоначално обучение – не по – малко от 30 ч.; 

6.3. за лицата по т. 1.4 - ежегодно, с продължителност не по-малка от 6 учебни часа; 

6.4. за лицата по т.1.5 и 1.6 - съгласно изискванията на съответните нормативни документи за всеки 
конкретен случай. 

 7. Обучението за конкретно работно място да се провежда с минимална продължителност, 
включваща и инструктажа за него, както следва: / след като се открие съответното място във видове работи 
се описват длъжностите и работното място със съответния хорариум – като приключите изтрийте 
таблицата!!!!!!!!!!!!!!!/: 

№ 
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 
повишена опасност   

1 3 

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 

  
8. На ежегодно практическо обучение по пожарна и аварийна безопасност, защита при бедствия и 

аварии подлежи целият персонал. 
 9. Обхватът на обученията да се определя в Годишен план.  
 10. Програмите за всеки вид обучение да се разработват в зададения в т. 3.1.÷3.8. обхват.  
10.1. В изготвянето на програмите за обучение по БЗР и КУТ/ГУТ да участват ръководителите на 
съответните функционални звена, длъжностното лице по БЗР и/или лицата, провеждащи инструктажите, 
определени със заповед от управителя /изпълнителния Директор.  
10.2. За целите на обучението разпореждам да се използват и програми, изготвени от обучаващи 
организации в зададения в т. 3.1.÷3.8. обхват 
10.3. Програмите да се представят за утвърждаване управителя /изпълнителния Директор от длъжностното 
лице по БЗР, като се считат за неразделна част от настоящата заповед. 

http://online.apis.bg/apis/x?a2luZD01MDgmc2lkPTM2NDcxYTBhMDNmYTVlYmRkNjFkNDljOTEzNzFlOTlkJmRvY2lkPTM1NjExNSZ2ZXJzaW9uPTEmZGJuYW1lPXdlYmRiJmZpcnN0PTEmdWlkPWN0YyZidmM9MA%3D%3D#to_paragraph_id10
http://online.apis.bg/apis/x?a2luZD01MDgmc2lkPTM2NDcxYTBhMDNmYTVlYmRkNjFkNDljOTEzNzFlOTlkJmRvY2lkPTM1NjExNSZ2ZXJzaW9uPTEmZGJuYW1lPXdlYmRiJmZpcnN0PTEmdWlkPWN0YyZidmM9MA%3D%3D#to_paragraph_id10
http://online.apis.bg/apis/x?a2luZD01MDgmc2lkPTM2NDcxYTBhMDNmYTVlYmRkNjFkNDljOTEzNzFlOTlkJmRvY2lkPTM1NjExNSZ2ZXJzaW9uPTEmZGJuYW1lPXdlYmRiJmZpcnN0PTEmdWlkPWN0YyZidmM9MA%3D%3D#to_paragraph_id10
http://online.apis.bg/apis/x?a2luZD01MDgmc2lkPTM2NDcxYTBhMDNmYTVlYmRkNjFkNDljOTEzNzFlOTlkJmRvY2lkPTM1NjExNSZ2ZXJzaW9uPTEmZGJuYW1lPXdlYmRiJmZpcnN0PTEmdWlkPWN0YyZidmM9MA%3D%3D#to_paragraph_id10


 11. Обученията да се удостоверяват със съответния квалификационен документ. 
 12. Отговорният персонал за Човешки ресурси в организацията / цитира се по длъжност и име/  да 
поддържа и съхранява документацията от повежданите обучения за срок не по – малък от пет години. 
 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/ Изп. Директор: ............. 


