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Наредба № 1 от 26 януари 2016 г. за 
хигиената на храните 

ДВ, бр.10 
от 5.2.2016 

Отменя Наредба № 5 от 25 май 2006 г. за хигиената на храните. 

Чл. 12. При нормални експлоатационни условия технологичното 
оборудване в обектите не трябва да създава шумови нива на 
работните места, които превишават нормите съгласно Наредба № 
6 от 15.08.2005 г. 

Наредба № 3 от 3.02.2016 г. за 
извършване на техническите прегледи 
на техниката по Закона за регистрация 
и контрол на земеделската и горската 
техника 

ДВ, бр. 11 
от 9.2.2016 

Отменя Наредба № 20 от 2003 г. за извършване на технически 
прегледи за проверка на техническата изправност на 
земеделската и горската техника и машините за земни работи 

Наредба № 4 за определяне 
заболяванията и отклоненията, които 
застрашават живота и здравето на 
децата и учениците 

ДВ, бр. 86 
от 1.11.2016 

С Наредбата се въвеждат няколко нови момента: 

- Давност на медицинско за постъпване на работа за 
педагогическия персонал; 
- Ежегоден медицински преглед от лекар със специалност 
психиатрия и белодробен лекар, но не осигурен от работодателя 
- Липса на защита по чл. 333 КТ при тези заболявания - в Наредба 
№ 5 от 20.02.1987 г. за болестите, при които работниците, 
боледуващи от тях, имат особена закрила съгласно чл. 333, ал. 1 
от Кодекса на труда психичните заболявания и активната форма 
на туберкулоза са сред болестите, при които работещите имат 
закрила. От друга страна обаче, чл. 333 КТ не покрива 
прекратяването на трудовото правоотношение с предизвестие по 



чл. 328, ал. 1, т. 12 - при обективна невъзможност за изпълнение 
на трудовия договор. 

Наредба № 14 от 16.11.2016 г. за 
представителното облекло на лицата от 
институциите в системата на 
предучилищното и училищното 
образование 

ДВ, бр. 95 
от 
29.11.2016 

Отменя Наредба № 1 от 2012 г. за представителното облекло на 
лицата от педагогическия персонал в детските градини, 
училищата и обслужващите звена. 

Наредба № РД-07-3 от 3.11.2016 г. за 
определяне на правилата за поставяне 
и графичното изображение на знака по 
чл. 404, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда 

ДВ, бр. 90 
от 
15.11.2016 

Наредбата се прилага в случаите, когато контролните органи на 
Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ прилагат 
административната мярка спиране на дейността на предприятия, 
производства и обекти, включително строежа и реконструкцията 
им, както и машини, съоръжения и работни места, когато 
нарушенията на правилата за здравословни и безопасни условия 
на труда застрашават живота и здравето на хората. 

Наредба № РД-07-5 от 15.11.2016 г. за 
минималните изисквания за 
осигуряване на здравето и 
безопасността на работещите при 
рискове, свързани с експозиция на 
електромагнитни полета 

ДВ, бр. 95 
от 
29.11.2016 

Дори до момента да не сте свързвали електромагните полета с 
Вашата дейност, необходимо е да се извърши преразглеждане на 
оценката на риска в съответствие с изискванията на чл. 11, ал. 1, т. 
2 на Наредба № 5 от 11.05.1999 г. за реда, начина и 
периодичността на извършване на оценка на риска (настъпили 
промени в нормативната уредба). 

В обхвата на Наредба № РД-07-5/25.22.2016 г. попадат безжични 
телефони, мобилни телефони, безжични комуникационни 
устройства (напр. Wi-FI или Bluetooth, рутери), употреба на 
градинска техника с електрическо захранване, електродъгово 
заваряване и др., във връзка с които се изисква да се направи 
специфична оценка на риска по отношение на работещи, 
изложени на специфичен риск. 



Наредба за предотвратяване на големи 
аварии с опасни вещества и 
ограничаване на последствията от тях 

ДВ, бр. 5 
от 19.1.2016 

Регламентира формата и съдържанието на вътрешния авариен 
план по чл. 107, ал. 1, т. 3 ЗООС на ПСВРП 

Наредба за изискванията за 
предотвратяване на аварии при 
търсене и проучване или проучване, 
или добив на подземни богатства – 
нефт и природен газ, в териториалното 
море, континенталния шелф и в 
изключителната икономическа зона на 
Република България в Черно море 

ДВ, бр. 103 
от 
27.12.2016 

Титулярят на разрешение или концесионерът, или операторът 
изготвя: 

- доклад за големите опасности във връзка с производствена 
инсталация. Докладът съдържа информацията по части 2 и 5 от 
приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по 
мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5 (Министъра на 
енергетиката). 
Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с 
представителите на работниците, за което се предоставя кратка 
информация по част 2, т. 3 от приложение № 3. 

- доклад за големите опасности във връзка с непроизводствена 
инсталация. Докладът съдържа информацията по части 3 и 5 от 
приложение № 3 и се актуализира при необходимост или по 
мотивирано искане на органа по чл. 3, ал. 5. 
Важно: Докладът се изготвя след провеждането на консултации с 
представителите на работниците, за което се предоставя кратка 
информация съгласно част 2, т. 3 от приложение № 3. 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
съдовете под налягане 

ДВ, бр. 23 
от 25.3.2016 

Отменена е  старата наредба  със същото наименование 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието за 
електромагнитна съвместимост 

ДВ, бр. 23 
от 25.3.2016 

Отменена е  старата наредба  със същото наименование 



Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
средствата за измерване 

ДВ, бр. 23 
от 25.3.2016 

Отменена е  старата наредба  със същото наименование 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
асансьорите и на предпазните 
устройства за асансьори 

ДВ, бр. 23 
от 25.3.2016 

Отменена е  старата наредба  със същото наименование 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
съоръжения и системи за защита, 
предназначени за използване в 
потенциално експлозивна атмосфера 

ДВ, бр. 23 
от 25.3.2016 

Отменена е  старата наредба  със същото наименование 

Наредба за съществените изисквания и 
оценяване на съответствието на 
съоръженията под налягане 

ДВ, бр. 33 
от 26.4.2016 

1.Променени са мерните единици - вместо мегапаскал, се 
използва мерна единица bar. 

2. Въведен е образец на декларацията за съответствие за тези 
съоръжения/функционални групи - Приложение №1 на 
наредбата. 

3. Когато съоръжението под налягане или функционалната група 
се пуска или предоставя на пазара на територията на Република 
България и ЕС декларацията за съответствие не е съставена на 
български език, тя се превежда на български език. 

Заповед № РД-01-681 от 12 октомври 
2016 г. за определяне коефициент на 
трудов травматизъм по икономически 
дейности за прилагане през 2017 г. 

ДВ, бр. 86 
от 1.11.2016 

Коефициент по трудов травматизъм Ктт за ИД 37 е 0.79 

 

Среден коефициент на трудов травматизъм за страната Ктт = 0,67 

 

http://zbut.eu/news/dv-br-23-ot-25-03-2016-novi-naredbi-za-sashtestvenite-iziskvaniya-i-otsenyavane-na-saotvetstvieto/

