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BULGARIAN ACADEMY OF SCIENCES 
1113 Sofia, Bulgaria 
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ИНСТИТУТ ПО КАТАЛИЗ 
БЪЛГАРСКА АКАДЕМИЯ НА НАУКИТЕ 
1113 София 
Teл/факс: (02) 9712967 
Ел. поща: icatalys@ic.bas.bg 

 
 
УТВЪРДИЛ: 

 
ДИРЕКТОР: /п/ 

/проф. дн С. Раковски/ 
 
 
 

И Н С Т Р У К Т А Ж И 
 

В изпълнение на чл.275 от КТ и чл. 281 от КТ и Наредба №3 от 14.05.1996 г. 
за инструктаж на работниците и служителите тю безопасност, хигиена на 

труда и противопожарна безопасност /обн.в ДВ бр.44 от 1996 г./ 
 
 

Н А Р Е Ж Д А М : 
 
Видовете инструктаж, техния обхват, продължителност, тематика, 

програми и лицата, които ще ги провеждат да бъдат както следва: 

I. Да се провеждат следните видове инструктажи: 

1. Начален инструктаж провежда се в деня па постъпване на работа на 
работещия от административния отговорник по охрана и безопасност на труда Б. 
Кунев. 

1.1. Да се провежда по програма за начален инструктаж, утвърдена от 
Директора на ИК; 

1.2. Да се документира със служебна бележка /обр. № 4 от Наредбата/, която се 
издава от провелия начален инструктаж и се съхранява в личното досие на 
служителя или работника; 

1.3. Начален инструктаж да се провежда с: 

- всички новопостъпващи 

- учащи и лица на практика 

- докторанти 

- работници или служители от други предприятия или фирми, които ще 
работят или пребивават на територията на ИК; 

1.4. Да се създаде необходимата организация така, че завеждащ личен 
състав в деня на постъпване на работещите да ги изпраща за провеждане на 
начален инструктаж. 

Копие от трудовият договор да се връчва на новопостъпващите след като е 
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представена служебна бележка образец № 4 от проведеният инструктаж. 

2. Инструктаж на работното място да се провежда от ръководителят на звеното. 

2.1. Инструктажът на работното място е практическото запознаване на работника 
или служителя с конкретните изисквания за безопасно изпълнение на трудовата дейност 
и се провежда на работното място, преди да му бъде възложена самостоятелна работа; 

2.2. Същият да се провежда на основата на действащите правила, норми и 
изисквания и утвърдените от Директора на института инструкции за безопасна работа, 
като тематиката и продължителността им да се съобразяват и с всички друга изисквания, 
регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове; 

2.3. Инструктажът на работното място да приключва, след като провеждащият го 
се е убедил, че служителя или работника познава правилата за безопасен и здравословен 
труд за извършването от него дейност; 

2.4. Допускането на инструктирания служител или работник до самостоятелна 
работа да се удостоверява с подписа на провеждащия инструктажа в Книгата за 
инструктажи. 

3. Периодичен инструктаж. Провежда се от ръководителя на звеносто. 

3.1. Периодичният инструктаж да се провежда един път на 3 месеца, ако в 
други нормативни актове не е регламентирана по-малка периодичност, като 
тематиката се определя в зависимост от характера на работата и условията на труд; 

3.2. Основата за провеждане на периодичния инструктаж в ИК-БАН да са 
нравилата, нормите и изискванията по безопасност, хигиена на труда и 
противопожарна охрана, отнасящи се за дадена професия, работно място или дейност, 
утвърдени от Директора на института; 

3.3. Периодичният инструктаж да се провежда индивидуално или групово в 
зависимост от изпълняваната работа от 1-во до 10-то число на първия месец в началото 
на всяко тримесечие, като се засичат датите на провежданите инструктажи; 

3.4. На отсъстващите служители или работници, инструктажът да се провежда в 
деня на връщането им на работа; 

4. Извънреден инструктаж. Провежда се от ръководителя на звеното. 

4.1. Извънредният инструктаж да се провежда: 

- след всяка смъртна, тежка, аварийна трудова злополука, ножар, природно 
бедствие; 

- при констатирани груби нарушения на нормите и изискванията по 
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана; по нареждане на 
контролен орган; 

- при организиране на ремонти или други дейности с участие на работещи с 
различни професии и квашфикации, както и при работи, изискващи специфични 
мерки за безопасност и противопожарна охрана, преди започване изпълнението на 
задачите на работещите по преценка на ръководителя на звеното. 

4.2. Тематиката на извънредния инструктаж да се определя в зависимост от 
причината, която с наложила неговото провеждане; 

4.3. Същият се провежда с работещи, отсъстващи от работа повече от 45 
дни, независимо от причините, след завръщането им на работа, преди да започнат да 
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изпълняват преките си задължения; 

4.4. Извънредният инструктаж да се провежда и при промяна на 
технологичния процес, при въвеждането на нови съоръжения, при промяна на 
работното място и организация па работа. 

II. Регистрирането на видовете инструктажи да се извършва, съгласно 
изискванията на приложението на Наредба № 3, като се попълват всички редове 
и графи в книгата за инструктажи. 

III. За всички работещи, чиято работа е свързана с използване, 
обслужване и поддържане на машини и съоръжения, както и заети в дейности, 
създаващи опасности за здравето и живота им, да се обучават н полагат изпит 
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, 
съгласно нормативните актове. 

Отговорността за изпълнение на настоящата заповед и стриктното изпълнение на 
Наредба № 3 от 14. 05. 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по 
безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана /обн. Д.В. бр. 44 от 1996 г./ 
носят ръководителите на звената, административния отговорник по охрана и 
безопасност на труда Б. Кунев и отговорника по ППО в ИК-БАН. 

 

Копие от настоящата заповед е връчена срещу подпис на отговарящите за 

изпълнение: 

Лаборатория: “Нови каталитични материали и наноразмерни катализатори (НКМНК)” 

проф. дн Иван Митов                                                                                            ...................... 

Лаборатория: “Каталитични процеси за енергетиката и опазване на околната среда 
(КПЕООС)” 

проф. дн Соня Дамянова                                                                                      ...................... 

Лаборатория: “Молекулен катализ с център по ЕПР спектроскопия (МКЦЕПР)” 

проф. дн Славчо Раковски                                                                                   ....................... 

Финансово-счетоводен отдел:  
Мая Сандова                                                                                                                  .................. 

Административен отдел:  
Милка Пътова                                                                                                               ................... 

Механична работилница:  
Николай Малинов                                                                                                        ................... 

Електронна работилница: 
Веселин Петров                                                                                                            ................... 

Стъклодувна работилница:  
Антон Абаджимаринов                                                                                               ................... 


