
ИНСТРУКТАЖИ ПО БЕЗОПАСНОСТ И ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА 

 Инструктажите по безопасност и здраве при работа имат за цел да дадат на инструктираните 

практически указания за безопасно изпълнение на трудовата дейност, както и да ги запознае с 

конкретните условия на работа. Инструктажите по безопасност и здраве при работа са 

следните видове:  

• НАЧАЛЕН;  

• НА РАБОТНОТО МЯСТО;  

• ПЕРИОДИЧЕН;  

• ЕЖЕДНЕВЕН;  

• ИЗВЪНРЕДЕН.  

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ - провежда се на лицата, които постъпват на работа. Целта на началния 

инструктаж е подлежащите на инструктиране лица да бъдат запознати със: основните и общите 

правила и изисквания по безопасност и здраве при работа в предприятието; вида и характера 

на извършваната от тях работа; специфичните опасности и рисковете за здравето и живота на 

работещите – общо за предприятието и за изпълняваната работа или длъжност; Началният 

инструктаж се провежда в деня на постъпване на работа по утвърдена от работодателя 

програма, в която се включват: А) Въпроси от общ характер; Б) Специфични въпроси, свързани 

със съответната дейност или професия; В) Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и 

здраве при работа, превенция на рисковете при работа на работните места и при използване 

на работното оборудване, утвърдени от съответния компетентен орган. 12 Длъжностното лице, 

провело началния инструктаж на лицата, които постъпват на работа, издава Служебна бележка, 

която се съхранява в досието на работника. В предприятия с персонал до 50 работници и 

служители включително се допуска едновременното провеждане на началния инструктаж и 

инструктажа на работното място.  

ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО. Инструктажът на работното място цели практическото 

запознаване на работника или служителя с конкретните изисквания за безопасното 

изпълнение на трудовата дейност. Този инструктаж се провежда на работното място, преди на 

лицето да бъде възложена самостоятелната работа. Инструктажът на работното място 

приключва, след като ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че 

работещият познава правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд, 

отнасящи се за извършваната от него дейност. Допускането на инструктирания работещ до 

самостоятелна работа се удостоверява с подписа на ръководителя в съответната книга за 

инструктаж. 3.3. ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ Периодичният инструктаж има за цел да поддържа 

и допълва знанията на работещите по безопасност и здраве при работа. Той се провежда въз 

основа на специфичните правила, норми и изисквания по безопасност и здраве при работа, 

отнасящи се за дадената професия, работно място или дейност. Ако в нормативната уредба не 

е предвидена по-малка периодичност, този вид инструктажи се провеждат, както следва: • за 

работещите, пряко заети в дейностите подлежащи на ежедневен инструктаж - най-малко 

веднъж на три месеца. • за всички останали работници и служители – поне веднъж годишно. 

Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от 

изпълняваната работа. Инструктажът на отсъствалите работници или служители се провежда 

при явяването им на работа.  



ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ. Провежда се на работещи, пряко заети в дейности с висок 

производствен риск. Такива са: подземните, минните и геологопроучвателните обекти; 

кариерите; добивът на нефт и газ; превозите в железопътния транспорт; производството и 

употребата на взривни материали; международните автомобилни превози; автомобилните 

превози на опасни товари; работата с опасни химически вещества и препарати; строителните и 

монтажните работи; други подобни дейности с висок производствен риск. За водачите в 

международните автомобилни превози и за водачите, превозващи опасни товари по силата на 

Европейската спогодба за международен превоз на опасни товари по шосе – ADR, ежедневният 

инструктаж се съвместява с периодичния инструктаж. В тези случаи инструктажите се 

провеждат преди тръгване на път и се документират в Книгата за ежедневен инструктаж. 

Ежедневният инструктаж се провежда от прекия ръководител или от друго компетентно лице, 

определено със заповед на работодателя.  

ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ Извънреден инструктаж задължително се провежда в следните 

случаи:  след всяка трудова злополука;  при установена професионална болест;  след пожар, 

промишлена авария и природно бедствие; 13  при констатирани груби нарушения на 

правилата, нормите и изискванията по безопасност и здраве при работа;  при промяна на 

технологичния процес, при въвеждане на нови машини и съоръжения, при промяна на 

работното място или на организацията на работа;  по предписание на контролен орган;  на 

работници и служители, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни, преди да започнат 

да изпълняват преките си задължения след завръщането им на работа;  при организиране на 

ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии и 

квалификация (по преценка на работодателя или на непосредствения ръководител);  при 

работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве при работа. Програмата за 

провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от причината, която е 

наложила неговото провеждане. Инструктажът се провежда от непосредствения ръководител 

или от друго определено от работодателя лице. 


