
Приложение № 4 
към договор за строителство 

 
 
 
 

Начален инструктаж на работещи от 

външни фирми по правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд 
 
Настоящият инструктаж е изготвен на основание   чл.12    ал.2  от Наредба   № РД 
-07-2 от 16.12.2009 година (обн., ДВ бр. 102 от 22.12. 2009 год.) 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. 

 
 
 

№ Въпроси от общ характер 

1. Запознаване с характера и дейността на фирмата. 

 

2. 
Запознаване   с правилата за вътрешния трудов ред и изискванията за 
поведение на работните места. 

 

3. 
Заповеди и разпоредби, действащи във фирмата, свързани с 
организацията и дейността по безопасност и здраве при работа . 

 

4. 
Придвижване до работните места - изисквания по безопасност при 
придвижване по стълби, при ползване на асансьор и т.н. 

 
 
 
 

5. 

Запознаване с опасностите и специфичните рискове за безопасността и 
здравето съгласно извършената оценка на риска, произтичащи от: 

- естеството на изпълняваните дейности; 

- работното оборудване - ползваните инструменти, машини и 
инсталации; 

- специфичните фактори на работната среда ; 
- използваните материали; 
- транспортните /подемно-транспортните/ средства; 

 
6. 

Запознаване с Програмата за ограничаване и предотвратяване на 
оценените рискове и задълженията на работещите за прилагане и 
спазване на предвидените в програмата мерки. 



 Правила и изисквания по безопасност и здраве при работа 

7. Кодекс на труда - чл.126 - При изпълнение на работата, за която се е 
уговорил, работникът или служителят е длъжен: 

- да се явява на работа в състояние, което му позволява да изпълнява 
възложените задачи и да не употребява през работното време 
алкохол или друго упойващо вещество; 

- да спазва техническите и технологическите правила; 

- да спазва правилата за здравословни и безопасни условия на труд; 

- да съгласува работата си с останалите работници и служители и да 
им оказва помощ в съответствие с указанията на работодателя; 

- да спазва вътрешните правила, приети в предприятието, и да не 
пречи на другите работници и служители да изпълняват трудовите 
си задължения; 

Закон за здравословни и безопасни условия на труд - чл.33 - 
Всеки работещ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си, както 
и за здравето и безопасността и на другите лица, пряко засегнати от 
неговата дейност, в съответствие с квалификацията му и дадените от 
работодателя инструкции. 
 
чл.34 (1) Работещите в съответствие със своята квалификация и дадените 
им инструкции са длъжни: 
1. да използват правилно машините, апаратите, инструментите, опасните 
вещества и материали, транспортните средства и другото работно 
оборудване; 

2. (доп. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно дадените им лични 
предпазни средства и специално работно облекло и след употреба да ги 
връщат на съответното място за съхранение; 

3. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да използват правилно и по 
предназначение и да не отстраняват, прекъсват, изключват или променят 
самоволно средствата за колективна защита и предпазните устройства, с 
които са оборудвани машините, апаратите, инструментите, предприятието 
или сградата; 

4. да информират незабавно работодателя или съответните длъжностни 
лица за всяка възникнала обстановка при работа, която може да 
представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички 
неизправности в средствата за колективна защита; 

5. (изм. - ДВ, бр. 40 от 2007 г.) да съдействат на работодателя, на 
съответните длъжностни лица и/или на представителите на работещите 
по безопасност и здраве при работа при изпълнението на мероприятията 
за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и на 
предписанията, дадени от контролните органи. 



  
- Правила по безопасност при работа с ръчни електро и шлосерски 
- инструменти; 

- Правила по електро безопасност; 

- Товаро-разтоварни работи. Ръчна обработка на товарите; 

- Изисквания при работа с преносими стълби; 

- Знаци и сигнали по безопасност; 

- Информационните листове по безопасност - изисквания по 

безопасност при работа с химически вещества и препарати; 

 
8. 

Лични предпазни средства и специално работно облекло - изискване за 
ползване при дейности, свързани със съответни рискове за безопасността 
и здравето; 

 
9. 

Трудови злополуки - причини и характер на допускани в предприятието 
трудови злополуки. 
Задължения на работещите при възникване на трудова злополука. 

 

10. 

Възможни извънредни (аварийни) ситуации и действията на персонала 
при възникване на всяка една от тях. 
Пътища за евакуация при възникване на аварийна ситуация. 

 
 
 

11. 

Правила за оказване на първа до лекарска помощ в случай на инцидент 
на работното място. 

- при наранявания и счупвания; 
- при кръвотечение; 

- при термично изгаряне; 

- при поражение от електрически ток; 

 
 
 

 

За ИНТЕР ЕКСПО ЦЕНТЪР ЕООД: За ……………………………… 
 
 
………………………………………… …………………………………… 


