
                                                                         УТВЪРДИЛ:................................ 

                                           УПРАВИТЕЛ: …………………… 

 

ГОДИШНА ПЛАН-ПРОГРАМА ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА -20…..ГОД. 

N: Мероприятие Отговорни лица Срок за 
изпълнение 

Необходими 
ресурси 

Контрол по изпълнението 

І. Работни места 

І.А. Мероприятия, свързани с пожар, бедствия и аварии 

1. Да се поддържа необходимия ред и да 
бъдат свободни от препятствия 
работните места по пътищата и вратите, 
осигуряващи достъпи до аварийните 
изходи 

Всеки работещ Ежедневно 
задължение 

Човешки Отговорник по 
пожаробезопасните дейности 

2.  При промяна на организацията на 
работа или въвеждане на нови 
производствени задания да се 
актуализира своевременно плана за 
дейност при извънредни ситуации като 
всички работещи бъдат запознати срещу 
личен подпис 

Отговорник по 
пожаробезопасните 

дейности 

Да се изготвя 
своевременно с 
внедряване на 

промените 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР 

3. Да се провери маркировката на местата 
на пожарогасителните средства и 
евакуационните пътища, както и 
разпространението на план-скиците за 
евакуация 

Отговорник по 
пожаробезопасните 

дейности 

Ежемесечно Човешки Длъжностно лице по БЗР  

4. Да се планира и проведе техническа 
проверка, а при необходимост и 
закупуване на пожарогасители 

Отговорник по 
пожаробезопасните 

дейности 

Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР 

5. Да се планира и проведе проверка на 
пожароизвестителната и 
пожарогасителната инсталация 

Отговорник по 
пожаробезопасните 

дейности 

Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР 

6. Да се планира и проведе проверка и 
профилактика на вентилационната и 
отоплителната инсталация 

Отговорник по 
пожаробезопасните 
дейности 

Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР  



І.B. Мероприятия, свързани със сградния фонд 

7. Да се проверява на всяко работно място 
състоянието на подовите настилки 

Всеки работещ и 
прекия 

ръководител за 
съответните 

работни места 

Ежедневно 
задължение и 
докладване на 

прекия 
ръководител 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

 Отговорник по сградния фонд 

8. Да се проверява на всяко работно място 
състоянието на осветлението и при 
несъответствие да се подменят 
осветителните тела 

Всеки работещ и 
прекия 

ръководител за 
съответните 

работни места 

Ежедневно 
задължение и 
докладване на 

прекия 
ръководител 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Отговорник по сградния фонд 

9. Да се планира контрол на 
електрическата инсталация, 
мълниезащитата и заземлението на 
сградата, включващ профилактички и 
контролни измервания 

Ел. техник Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР   

10. Да се проверява хигиенното състояние 
на всяко работно място 

Всеки работещ и 
прекия 

ръководител за 
съответните 

работни места 

Ежедневно 
задължение и 
докладване на 

прекия 
ръководител 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Отговорник по сградния фонд  

11. Да се проверява състоянието на 
мебелировката, стените и таваните 

Всеки работещ и 
прекия 

ръководител за 
съответните 

работни места 

Ежедневно 
задължение и 
докладване на 

прекия 
ръководител 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Отговорник по сградния фонд 

І.С. Мероприятия, свързани с факторите на работната среда: микроклимат, шум, осветление, вибрации. 

12. Да се провери необходимостта от 
контролни измервания на параметрите 
във връзка с оплаквания на работещите 
или поради необходимост от 
актуализация на оценката на риска. При 
констатации да се представи доклад за 

Отговорник по 
сградния фонд 

Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР  



отстраняване на несъответствията. 

ІІ. Мероприятия, свързани с работното оборудване 

13. Проверка на състоянието на 
преносимите ел. уреди и удължители 

Лицата, 
определени със 

Заповед на 
Работодателя 

Ежемесечно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР 

14. Провеждане на технически прегледи и 
текущи ремонти на автомобилите 

Лицата, на които са 
зачислени 

автомобилите 

Ежегодно Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Ръководителите на отдели 

15. Провеждане на планирани прегледи и 
ремонти на опасните съоръжения: 
кранове, асансьори, газови въоръжения, 
съдове под налягане, разширители на 
компресори и т.н. Преглед на 
документацията им и предписания на 
контролните органи. 

Лицата, на които са 
зачислени 

Ежегодно и при 
необходимост 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Отговорното дл. лице за всяко 
съоръжение 

16. Проверка на състоянието на 
захващащите устройства на режещи и 
пробивни инструменти 

Лицата, на които са 
зачислени 

Ежемесечно Човешки 
 

Ръководител отдел 

17. Проверка и профилактика на складови 
съоръжения, както следва: 
-дневници на кари 
-транспортни маршрути и маркировки 
-транспалетни колички 

Водачи на кари; 
Складови 

работници 

Ежедневно Човешки 
 

Ръководител отдел 

ІІІ. Мероприятия, свързани с хигиената на труда 

18. Проверка на състоянието на аптечките за 
оказване на първа долекарска помощ на 
пострадал при работа 

Лицата, на които са 
зачислени 

Ежемесечно Човешки 
 

Длъжностно лице по БЗР 

19. Проверка на помещенията за почивка Отговорник за 
сградния фонд 

Ежемесечно Човешки 
 

Длъжностно лице по БЗР 

20. Травматизъм и трудови злополуки: 
- Изготвяне на отчети за трудов 

травматизъм и анализ 

Длъжностно лице 
по БЗР 

Ежегодно и при 
възникването им 

Човешки 
 

Длъжностно лице по БЗР 



- Приемане на програма и 
критерии за намаляването им 
при необходимост 
 

21. Контрол на здравословното състояние 
на персонала: 

- Предоставяне на информация за 
заболяванията с временна 
нетрудоспособност на персонала 
за изтеклата година на СТМ за 
изготвяне на съответния анализ 

- Разглеждане на анализа на 
здравното състояние 

- Изготвяне на графици за 
профилактични медицински 
прегледи и провеждането им 

 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До края на 
м.02.20… за 
анализа и 

ежегодно за 
прегледите 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Длъжностно лице по БЗР 

ІV. Мероприятия, свързани с контрола на предпазните средства 

22. Проверка на състоянието на 
колективните средства за защита: 
парапети, ограждения, временни 
ограждения, сигнализации и др.  

Отговорник за 
сградния фонд 

Ежемесечно Човешки Ръководител отдел 

23. Изготвяне на списък с необходимите 
ЛПС за 20…г. 

Ръководител отдел До края на 
м…..20… 

Човешки Длъжностно лице по БЗР 

24. Проверка на ЛПС и съставяне на 
протокол за състоянието им 

Определени със 
Заповед лица 

На три месеца Човешки Длъжностно лице по БЗР 

25. Проверка на ЛПС за предпазване при 
работа с електричество 

Външна 
лаборатория 

Според 
нормативите 

По представена 
план-сметка 

Ел. техник 

26. Проверка на ЛПС за действия при пожар, 
бедствия и аварии 

Отговорник за 
пожаробезопасните 

дейности 

Според 
нормативите 

Човешки Отговорник за 
пожаробезопасните дейности 

27. Проверка за използването на ЛПС от 
персонала 

Лицата, на които са 
зачислени 

Ежедневно Човешки Ръководител отдел 



V.  Мероприятия, свързани с мерките за защита от професионалните рискове на работните места 

28. Преглед за определяне актуалността на 
оценката на риска 

Ръководители 
отдели и 

Длъжностно лице 
по БЗР 

Ежемесечно Човешки Длъжностно лице по БЗР 

29. Преглед на изпълнението на програмата 
за управление на рисковете за 20…г. 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До края на 
м.01.20…г. 

Човешки Работодател 

30. Представяне на програма за управление 
на рисковете за 20…г. 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До средата на 
м.02.20…г. 

Човешки Работодател 

VІ.   Мероприятия, свързани с КУТ 

31. Представяне на отчет за дейността през 
20…г. и планиране на дейностите и 
обученията през 20…г. 

Председател КУТ До края на 
м.01.20…г. 

Човешки Работодател 

VІІ.   Мероприятия, свързани с документацията по БЗР и структуриране на дейностите 

32. Актуализация на документите по БЗР, 
свързани с измененията в нормативната 
база по ЗБУТ 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До средата на 
м.02.20…г. и при 

необходимост 

Човешки Работодател 

33. Изготвяне на анализ за състоянието на 
ЗБУТ през 20…г. 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До средата на 
м.02.20…г. 

Човешки Работодател 

34. Проверка и актуализация на: 
-Правилник за вътрешния трудов ред 
-Правила за работната заплата 
-Всички правилници и правила по БЗР, 
налични инструкции и ръководства 
-Листове за безопасност на химическите 
елементи 
-Програми за управление на отпадъците 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До средата на 
м.02.20…г. 

Човешки Работодател 

VІІІ. Мероприятия, свързани с обучението на персонала по БЗР    

35. Изготвяне на план-програма за 
обученията по БЗР 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До края на 
м.02.20…г. 

Човешки Работодател 

36. Преглед на досиетата на работещите: 
-Оценка на актуалността на 
длъжностните характеристики; 

Човешки ресурси До края на 
м.03.20…г. 

Човешки Длъжностно лице по БЗР 



-При необходимост-регламентиране на 
изисквания за назначаване и подбор на 
нови кадри; 
-Преглед на досиетата и при 
необходимост комплектоване; 
-Създаване на квалификационни 
досиета по БЗР 
-Предписания на контролиращи органи: 
степен на изпълнение 

37. Преглед на предписания на контролни 
органи, анализ на степента на 
изпълнение на предписанията и 
предприемане на действия за 
финализирането им. 

Длъжностно лице 
по БЗР 

До края на 
м.02.20…г. 

Човешки; 
По представена 

план-сметка 

Работодател 

      

 

 


