
Нормативни документи по безопасност и здраве при работа в 
енергетиката 

 
 
  
 
 1. Закон за здравословни и безопасни условия на труд   
 2. Наредба № 3  на МТСП  за функциите и задачите на длъжностните лица и на 
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите 
свързани със защитата и профилактиката на професионалните рискове 
3. Наредба № 5 на МТСП  за реда, начина и периодичността на извършване на оценка на 
риска. 
4. Наредба за установяването, разследването, регистрирането и отчитането на трудовите 
злополуки. 
5. Наредба на МЗ за съобщаване, регистриране, потвърждаване, обжалване и отчитане на 
професионалните болести.   
6. Наредба № 7 на МТСП и МЗ за минималните изисквания за здравословни и безопасни 
условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване.  
7. Наредба № 3 на МЗ за условията и реда за осъществяване на дейността на службите по 
трудова медицина. 
8. Наредба № 4 на МТСП за обучението на представителите в комитетите и групите по условия 
на труд в предприятията.   
9. Наредба № 15 на МЗ за условията, реда и изискванията за разработване и въвеждане на 
физиологични режими на труд и почивка по време на работа. 
10. Наредба № 16 на МЗ за физиологични норми и правила за ръчна работа с тежести. 
11. Наредба №: РД-07/8 ОТ 20.12.2008 г. за минималните изисквания за знаци и сигнали за 
безопасност и/или здраве при работа. 
12. . Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 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 
13. Наредба № 3 на МЗ за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при използване на лични предпазни средства на работното място. 
14. Наредба № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-технически правила и норми за 
осигуряване на безопасност при пожар 
15. Наредба №: Iз – 2377 от 15.09. 2011 г. за правилата и нормите за пожарна  безопасност при 
експлоатация на обектите 
16. Правилник за безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по електрически мрежи  
17. Правилник за безопасност при работа в неелектрически уредби на електрически и 
топлофикационни централи и по топлопреносни  мрежи  
18. Наредба № 9 за техническа експлоатация на електрически централи и мрежи./ 2004 г. / 
19. Наредба № 7 за минималните изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни 
условия на труд при работа с видеодисплеи 
20. Наредба № 10 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 
електрокари и мотокари 
21. Наредба за устройството, безопасната експлоатация и техническия надзор на съоръжения 
под налягане 
22. Наредба за устройството и безопасната експлоатация на преносните и разпределителните 
газопроводи и на съоръженията, инсталациите и уредите за природен газ 
23. Наредба №13 за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични 
агенти при работа 
28. Наредба № 6  за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при рискове, свързани с експозиция на шум 
29. Наредба № 3  за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при рискове, свързани с експозиция на вибрации 
30. Наредба № 2  за минималните изисквания за безопасност и опазване на здравето на 
работещите при извършване на строително-монтажни работи 
 
 



31. Наредба № 8 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при работа с 
въздушни компресорни уредби и инсталации 
32. Наредба № 12 за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд при 
извършване на товаро-разтоварни работи 
33. Наредба за безопасната експлоатация и техническия надзор на повдигателни съоръжения 
34. Наредба № 3 от 28.02.1987 г. за задължителните предварителни и периодични медицински 
прегледи на работниците 
 
 
 - Наредба №5 за болестите, при които работниците, боледуващи от тях, имат особена закрила, 
съгласно чл.333, ал.1 от Кодекса на труда – трудово законодателство 
- Наредба №11 за определянето на условията и реда за осигуряването на безплатна храна 
и/или добавки към нея – трудово законодателсто, но свързано с условията на труд 
- Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява намалено работно време 
-трудово законодателство, но свързано с условията на труд  
32. Наредба за определяне на видовете работи, за които се установява допълнителен платен 
годишен отпуск -  трудово законодателство, но свързано с условията на труд 
- Наредба за задължителното застраховане на работниците и служителите за риска „трудова 
злополука” - трудово законодателство, но свързано с условията на труд 
- Кодекс за социално осигуряване - трудово законодателство, но свързано с условията на труд 
/обезщетения при злополуки/ 
- Наредба за трудоустрояване- трудово законодателство, но свързано с условията на труд 
 
 
Това са наредбите, които касаят безопасността и работата в енергетиката, има и други, които 
се занимават с обзавеждането, например, с поддръжката на съоръженията и т.н и т.н. 
 
 


