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Осигуряване на ЗБУТ



Осигуряване на ЗБУТ

Основни нормативни документи 

• Конституция на Република България
• Кодекс на труда
• Закон за здравословни и безопасни условия на труд
• Наредба № 3 от 27 юли 1998 г. за функциите и задачите на длъжностните 

лица и на специализираните служби в предприятията за организиране 
изпълнението на дейностите със защита от професионалните рискове и 
превенция на тези рискове



Осигуряване на ЗБУТ

Задължения на работодателя

• Да осигури здравословни и безопасни условия на труд за своите 
служители

• Да определи “Орган за безопасност и здраве при работа”
• Да осигури обслужване от служба по трудова медицина
• Да учреди Комитет или Група по условия на труд 
• Да осигури на всеки работещ подходящо обучение и инструктаж 
• Да извърши оценка на риска
• Да установява, разследва, регистрира и отчита всяка трудова 

злополука
• Да изготвя Декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ



Осигуряване на ЗБУТ

Права на работодателя

• Да определи задълженията на длъжностните лица по ЗБУТ 
• Да назначи специалисти или да възложи на определени лица 

дейности, свързани с осигуряване на ЗБУТ 
• Да определи начина за създаване на орган по БЗР
• Да избере начина, по който да осигури обслужване от служба по 

трудова медицина 
• Да не участва лично в Комитета по условия на труд, а чрез свой 

представител 
• Да потърси дисциплинарна и имуществена отговорност от работници 

и служители, нарушили правилата за осигуряване на ЗБУТ



Осигуряване на ЗБУТ

Права на Органа по БЗР

• Да контролира от името на работодателя спазването на нормите и 
изискванията на законодателството и изпълнението на 
задълженията на работниците и служителите

• Да предлага и прилага мерки за въздействие при нарушения и при 
неизпълнение задължения от участници в трудовия процес

• Да предписва мерки за отстраняване на констатирани нарушения
• При констатиране на непосредствена опасност за живота и здравето 

на работещите да спира машини, съоръжения, работни места и да 
информира за това съответното длъжностно лице



Осигуряване на ЗБУТ

Задължения на Органа по БЗР

• Участва в разработването на правилник за вътрешния ред 
• Координира работата по осигуряване на ЗБУТ и оценката на риска 
• Подпомага службите по трудова медицина 
• Изисква въвеждане на съоръжения за колективна защита и ЛПС 
• Организира изготвянето на аварийни планове за действие 
• Участва в разработване на програми за обучение/инструктаж по БЗР 
• Организира и участва в разследването на трудовите злополуки 
• Консултира длъжностни лица и служители по прилагане правилата 

за ЗБР
• Поддържа изискващата се от нормативните актове документация



Осигуряване на ЗБУТ

Права на работещите

• Информация за рисковете за здравето и безопасността им
• Подходящо обучение и инструктаж по ЗБУТ
• Участие при обсъждането на мерки за безопасност, при разследване на 

трудови злополуки и професионални заболявания
• Право на инициатива (в случай на сериозна и непосредствена опасност, 

когато не могат да се свържат с прекия си ръководител) 
• Обслужване от СТМ, санитарно-битово и медицинско обслужване; 
• Задължително осигуряване за трудова злополука
• Отказ да изпълни възложената работа при възникване на опасност
• Специално работно облекло и лични предпазни средства
• Безплатна храна и добавки



Осигуряване на ЗБУТ

Задължения на работещите

• Да се грижат за здравето и безопасността си, както и за здравето и 
безопасността на другите лица, пряко засегнати от тяхната дейност

• Да използват правилно машините, инструментите, опасните вещества и 
материали, транспортните средства и друго работно оборудване

• Да използват дадените ЛПС и специално работно облекло
• Да информират незабавно за всяка възникнала обстановка при работа, 

която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве
• Да съдействат на работодателя при изпълнението на мероприятията за 

осигуряване на ЗБУТ



Осигуряване на ЗБУТ

Носене на отговорност

КТ чл. 413. (1) Който наруши правилата за осигуряване на
ЗБУТ, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с
глоба от 100 до 500 лв.
(2) Работодател, който не изпълни задълженията си за
осигуряване на ЗБУТ, ако не подлежи на по-тежко наказание,
се наказва с глоба от 1500 до 15 000 лв., а виновното
длъжностно лице - от 1000 до 10 000 лв.



Осигуряване на ЗБУТ

Носене на отговорност

Наказателен кодекс 
• Чл. 136. (1) Който наруши правила, установени за охрана на 

безопасността на труда, и с това изложи на опасност живота 
или здравето на трудещите се, се наказва с лишаване от 
свобода до 3 години или с пробация, както и с обществено
порицание

• (2) Когато с деяние по предходната алинея по 
непредпазливост се изложи на опасност животът или здравето 
на трудещите се, наказанието е лишаване от свобода до една
година или пробация



Инструктаж по 
безопасност и здраве



Инструктаж по безопасност и здраве

ОБЛАСТ НА ПРИЛОЖЕНИЕ:

ВСИЧКИ ПРЕДПРИЯТИЯ И МЕСТА, КЪДЕТО СЕ ОСЪЩЕСТВЯВА ТРУДОВА ДЕЙНОСТ 

ИЛИ СЕ ПРОВЕЖДА ОБУЧЕНИЕ, НЕЗАВИСИМО ОТ ФОРМАТА НА ОРГАНИЗАЦИЯ, 

ВИДА НА СОБСТВЕНОСТ И ОСНОВАНИЕТО, НА КОЕТО СЕ ИЗВЪРШВА РАБОТАТА ИЛИ 

ОБУЧЕНИЕТО

ПРИ МИРНОВРЕМЕННАТА ДЕЙНОСТ В СИСТЕМАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО НА 

ОТБРАНАТА И МИНИСТЕРСТВОТО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

БЪЛГАРСКИТЕ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЧУЖБИНА, ДОКОЛКОТО ДРУГО НЕ Е ПРЕДВИДЕНО В 

ЗАКОНИТЕ НА СЪОТВЕТНАТА ДЪРЖАВА ИЛИ В МЕЖДУНАРОДЕН ДОГОВОР, ПО 

КОЙТО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ Е СТРАНА



Инструктаж по безопасност и здраве

Изисквания за провеждане и документиране

• ЗЗБУТ, чл. 26(2): работодателят е длъжен да осигури на всеки работещ 
подходящо обучение и инструктаж по БЗР, съобразен със спецификата на 
работното място при: 

- постъпване, преместване или промяна на работата
- промяна или въвеждане на ново работно оборудване/технология

• КТ, чл.281(5): работодателят е длъжен да организира провеждането на 
периодично обучение или инструктаж по правилата за осигуряване на ЗБУТ



Инструктаж по безопасност и здраве

Изисквания за провеждане и документиране

• Наредба № РД -07-2 от 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

Чл. 10(2) Инструктажът по безопасност и здраве при работа се провежда: 
- при постъпване, преместване на друга работа или промяна на работата 
- при промяна / въвеждане на работно оборудване и технология 
- периодично за поддържане и допълване на знанията по БЗР



Обучение и/или инструктаж



 Кога се провеждат ?

В РАБОТНО ВРЕМЕ !

 ВСИЧКИ РАЗХОДИ СА ЗА СМЕТКА НА РАБОТОДАТЕЛЯ

 Работодателят НЕ допуска до работа работник и служител, 

който не притежава необходимите знания и умения и/или не 

е инструктиран 



Инструктаж по безопасност и здраве

Изисквания за провеждане и документиране

• Наредба № РД -07-2 от 
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

Работодателя 
писмено 
определя



Инструктаж по безопасност и здраве

Изисквания за провеждане и документиране

• Инструктажи по безопасност и здраве при работа се осигуряват на всеки
работещ независимо от срока на договора и продължителността на 
работното време, вкл. и на:

- работещи, предоставени от предприятие, осигуряващо временна 
заетост

- командировани работници и служители 
- работещи от други предприятия, които ще работят на територията на 

предприятието
- лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията 
- лица, с които се провежда производствена практика 
- всички други лица, които ще посещават производствени звена 



Инструктаж по безопасност и здраве

Изисквания за провеждане и документиране

• Провеждането се документира в книги за инструктаж (образец на 
Наредбата) 

• Неинструктирани лица не се допускат до работа!

Книги за 
инструктаж

Служебни 
бележки

Изпитни 
протоколи

Протоколи от 
обучения

Удостоверения 
Сертофикати



▰ ЦЕЛ:

 УСВОЯВАНЕ НА МЕТОДИ, ФОРМИ И СРЕДСТВА ЗА БЕЗОПАСНА 

РАБОТА

 УСВОЯВАНЕ НА ОСНОВНИ НОРМАТИВНИ ИЗИСКВАНИЯ, НОРМИ, 

ПРАВИЛА И МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСЕН И ЗДРАВОСЛОВЕН ТРУД

 ПОДДЪРЖАНЕ НА ЗНАНИЯ И УМЕНИЯ ПРЕЗ ЦЕЛИЯ ПЕРИОД НА 

ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ

Обучение по безопасност и здраве при 
работа



▰ ЦЕЛЕВА ГРУПА:

 ДЛЪЖНОСТНИ ЛИЦА, КОИТО РЪКОВОДЯТ И УПРАВЛЯВАТ ТРУДОВИТЕ ПРОЦЕСИ„

 ОБЗР

 ЛИЦАТА, КОИТО ПРОВЕЖДАТ ИНСТРУКТАЖИТЕ

 ЧЛЕНОВЕТЕ НА КУТ/ГУТ

(съгласно Наредба № 4)

 РАБОТНИЦИ КОИТО ИЗПОЛЗВАТ, ОБСЛУЖВАТ И ПОДДЪРЖАТ МАШИНИ И ДРУГИ ТЕХНИЧЕСКИ СЪОРЪЖЕНИЯ, ЗА 

КОИТО СЕ ИЗИСКВА ПРАВОСПОСОБНОСТ

(съгласно изискванията на съответните нормативни актове)

Обучение по безопасност и здраве при 
работа



▰ Кой провежда обучението ?

Лица с образователно-квалификационна степен не 

по-ниска от "бакалавър", притежаващи 

професионални познания и опит в областта на ЗБУТ

Обучение по безопасност и здраве при 
работа



Инструктаж по безопасност и здраве

Видове инструктажи
Начален инструктаж

На работното място

Периодичен инструктаж

Ежедневен инструктаж

Извънреден 
инструктаж



Инструктаж по безопасност и здраве

- запознаване с основните правила и изисквания
по безопасност и здраве при работа на лицата,

Начален инструктаж

които постъпват на работа, както и на лицата от други предприятия, които
ще изпълняват самостоятелно дейности на територията на предприятието

• провежда се по утвърдена програма в деня на 
постъпване на служителя (контрактора, посетителя) 

• документира се в книгата за начален инструктаж
• за новоназначените служители се попълва служебна 

бележка



Инструктаж по безопасност и здраве

- практическо запознаване с конкретните
изисквания за безопасното изпълнение на

На работното място

трудовата дейност и се провежда на работното място, преди да бъде
възложена самостоятелна работа

• работещи с машини или заети в дейности, създаващи опасност за здравето 
и живота, освен инструктаж получават и обучение по ЗБУТ. В този случай се 
определят работните места и работещите, на които ще се провежда 
обучение и изпит, учебна програма, продължителност, обучаващите лица. 
Допускане до самостоятелна работа само след успешно положен изпит. 
Изпитният протокол се съхранява в досието на работника

• Инструктажът се документира в книга за инструктаж на работното място, 
периодичен и извънреден



Инструктаж по безопасност и здраве

- цел да поддържа и допълва знанията на 
работещите по безопасност и здраве при работа

Провежда се не по-рядко от: 
• веднъж на три месеца за служителите, работата на които е свързана с 

използване, обслужване и поддържане на машини или са заети в дейности, 
създаващи опасност за здравето и живота на хора

• един път годишно за всички останали служители
• на отсъстващите служители, периодичният инструктаж се провежда в деня

на връщането им на работа
• провежда се по утвърдена програма
• документира се в книгата за инструктаж на работното място, периодичен и 

извънреден

Периодичен инструктаж



Инструктаж по безопасност и здраве

- провежда се на работещи, пряко заети в дейности с 
висок производствен риск, вкл.: 

• в подземни, минни и геологопроучвателни обекти; в кариери; в добива на 
нефт и газ; в ЖП транспорт; в производството и употребата на взривни 
материали; в международните автомобилни превози; в автомобилните 
превози на опасни товари по шосе; при работа с опасни химически 
вещества и препарати; при строителни и монтажни работи

• за водачите в международните автомобилни превози и за водачите, 
превозващи опасни товари, ежедневният инструктаж се съвместява с 
периодичния, провежда се преди тръгване на път

• документира се в книга за ежедневен инструктаж



Инструктаж по безопасност и здраве

- провежда се в следните случаи:

• след всяка трудова злополука, установена професионална болест, пожар, 
промишлена авария и природно бедствие

• при груби нарушения на правилата и изискванията по ЗБР
• при промяна на технологичния процес, въвеждане на ново работно

оборудване, промяна на работното място и организацията на работа
• по нареждане на контролен орган
• на работещи, отсъствали повече от 45 дни, след завръщането им

Извънреден 
инструктаж



Практика и често допускани грешки



Практика и често допускани грешки

Начален инструктаж 

• Важно Датата на постъпване (явяване) на работа по 
трудовия договор трябва да съвпада с датата на издадената
служебната бележка и записа (подписа на служителя) в книгата
за начален инструктаж

• служебна бележка се издава само на лица, които имат сключен 
трудов договор и се съхранява в личното трудово досие на 
служителя



Практика и често допускани грешки

Инструктаж на работното място

• допуска се едновременно провеждане на начален и инструктаж на 
работното място при до 50 работещи и/или ограничен обем 
производствени дейности

• Важно        В този случай датите на провеждане на инструктаж и за двете 
книги (за начален инструктаж и за инструктаж на работното място, 
периодичен инструктаж, извънреден инструктаж) съвпадат 

• Важно        За случаите, в които се провежда обучение, за което се 
съставя протокол от изпит, записът в графа №6 (на работното място) в 
книгата за периодичен инструктаж е с датата на успешно положения 
изпит и допускането до самостоятелна работа 



Практика и често допускани грешки

Инструктаж на работното място

• в книгата за периодичен инструктаж за регистрирания запис (на 
работното място), в графата подпис на ръководител, разрешил 
самостоятелна работа задължително се подписва лицето, което 
допуска служителя до самостоятелна работа



ИНСТРУКТАЖ СЕ ПРОВЕЖДА ПРИ: ВИДОВЕ ИНСТРУКТАЖ:

Практика и често допускани грешки



Практика и често допускани грешки

Общи правила за документиране

• не се премахват колони и редове и не се пропуска тяхното попълване 
• при провеждане на начален инструктаж и постъпване на 5 човека 

едновременно, това са 5 отделно проведени инструктажа - всеки 
отделен инструктаж има свой пореден номер; при следващия начален 
инструктаж се продължава с поредна номерация т.е. без повторение или 
прекъсване 

• в графите се изписват и трите имена на инструктирания 



Практика и често допускани грешки

Общи правила за документиране

• задължително без знак за повторение (-||-) 
• за всеки инструктиран се нанася отделен подпис на инструктиращия 
• без празни редове в книгите. Празните редове могат да бъдат 

маркирани със знак „Z" или по друг подходящ начин, така че да не 
позволи дописване 

• задължително подпис на инструктираното лице и на инструктиращия 



Практически задачи



▰ Всеки човек има нужда да бъде обучаван през целия си 

живот.

▰ Възрастните хора обичат да бъдат поучавани, особено с 

назидателен тон.

▰ Основна цел на обучението на възрастни хора е да 

промени мисленето (да промива мозъци).

МИНИ ТЕСТ – ВЯРНО/НЕВЯРНО



▰ Всеки човек има какво да научи другите.

▰ Всеки желае да сподели своя опит в областта на здравето и 

безопасността.

▰ Обучението по здраве и безопасност е непрекъснат процес.

МИНИ ТЕСТ – ВЯРНО/НЕВЯРНО



▰ Непосредственият ръководител е ключова фигура при 

обучението на неговите подчинени.

▰ Поведението на непосредствения ръководител влияе 

повече от неговите думи.

▰ При обучението/инструктажа активната аудитория е по –

важна от многото информация.

МИНИ ТЕСТ – ВЯРНО/НЕВЯРНО



▰ Непосредственият ръководител е ключова фигура при 

обучението на неговите подчинени.

▰ Поведението на непосредствения ръководител влияе 

повече от неговите думи.

▰ При обучението/инструктажа активната аудитория е по –

важна от многото информация.

МИНИ ТЕСТ – ВЯРНО/НЕВЯРНО



▰ КОЙТО УЧИ ДРУГИТЕ, ЩЕ БЪДЕ ПО – СТРОГО СЪДЕН!

МИНИ ТЕСТ – ВЯРНО/НЕВЯРНО



ВЪПРОСИ ?



“

”

Благодаря Ви  
за вниманието !


