
Наредба No 7 от 23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване

Чл. 10. (Изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) Собственикът или ползвателят на 
предприятие, обект или работно оборудване поддържа досие, което 
съдържа: 
1. (доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 24 от 2013 г.) екзекутивната 
документация на строежа или частта от нея, отнасяща се до проектното 
осигуряване на здравословните и безопасните условия на труд, в част 
"Технологична", протоколите за успешно проведени единични и приемни 
изпитвания на машини и съоръжения и актът, удостоверяващ въвеждането 
на строежа в експлоатация, доказващи съответствието на изпълненото 
строителство с изискванията на ЗЗБУТ; 
2. всички документи, отразяващи периодични изпитвания и проверки при 
експлоатацията, включително ремонтите, както и измерванията за 
състоянието на работната среда, включително резултатите от мониторинга, 
когато се предвижда такъв. 

Чл. 164. (1) (Доп. - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Произвежданото за използване в 
страната и внасяното работно оборудване, технологии и материали трябва 
да отговарят на нормите и изискванията за безопасност и опазване на 
здравето при работа, за пожарна безопасност, за ергономичност и на 
изискванията, съдържащи се в приложимите за това оборудване 
нормативни актове, свързани с оценяване на съответствието. 
(2) Производителите и вносителите на работно оборудване, технологии и 
материали осигуряват съпроводителна документация на български език с 
всички необходими данни и изисквания, свързани с безопасната им 
експлоатация, поддържане и ремонт. 
(3) (Нова - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) Съоръжения, машини и оборудване, 
включително ръчни инструменти със или без двигател трябва да бъдат: 
1. правилно инсталирани и използвани; 
2. поддържани в добро експлоатационно състояние; 
3. използвани само по предназначение; 
4. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) обслужвани от подходящо обучени 
работещи. 

Чл. 166. (1) (Нова - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Работодателят предоставя на 
работещите съответна информация и когато е необходимо, писмени 
инструкции за използване на работното оборудване. 
(2) (Предишна ал. 1 - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) При използване на работно 
оборудване, при което съществува риск за безопасността и здравето на 
работещите, работодателят осигурява прилагането на писмени инструкции. 
(3) (Предишна ал. 2, доп. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) Писмените инструкции по 
ал. 1 и 2 трябва да са разбираеми за работещите, за които се отнасят, и да 
съдържат необходимата информация, в т.ч.: 
1. условията за използване на работното оборудване; 
2. предвидимите ненормални ситуации; 
3. изискванията за безопасност и здраве при работа; 



4. извлечените от опит заключения при използването на работното 
оборудване. 

Чл. 168а. (Нов - ДВ, бр. 43 от 2003 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 40 от 2008 г.) 
Когато безопасността на работното оборудване зависи от условията на 
инсталиране, с цел да се гарантира правилното му инсталиране и 
функциониране работодателят осигурява извършването на: 
1. първоначална проверка след инсталирането и преди първото пускане в 
експлоатация; 
2. проверка след инсталиране на работното оборудване на друга работна 
площадка или при промяна в местоположението му. 
(2) За работно оборудване, изложено на въздействия, които могат да 
причинят влошаване на състоянието му и в резултат да доведат до опасни 
ситуации, работодателят осигурява извършването на периодични проверки 
и при необходимост на периодични изпитвания за гарантиране на 
безопасната му работа. 
(3) След реконструкция и други промени в производствените процеси, 
продължителен период на престой, възникване на извънредни 
обстоятелства, като природни бедствия, аварии и др., които могат да имат 
вредни последици за безопасността на работното оборудване, 
работодателят осигурява извършването на извънредни проверки и при 
необходимост изпитвания с цел да се гарантира спазването на 
изискванията за безопасност и здраве при работа и своевременното 
откриване и отстраняване на възникнали неизправности. 
(4) Когато в нормативни актове не е предвидено друго, проверките по 
предходните алинеи се извършват от наети от работодателя лица с 
необходимата квалификация, които могат да бъдат от състава на 
съответната организация или извън нея. 
(5) За резултатите от проверките се съставя протокол, който се 
съхранява в досие съгласно чл. 10, което се предоставя на 
контролните органи при поискване. 
(6) Когато работното оборудване се използва извън предприятието, то се 
придружава от копие на протокола или от друг документ за последната 
извършена проверка. 


