ПРОЕКТ!
НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ НА НАРЕДБА № Н-3 ОТ 8 ФЕВРУАРИ 2011 г.
ЗА УСЛОВИЯТА, РАЗМЕРИТЕ И РЕДА ЗА ИЗПЛАЩАНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНО
ВЪЗНАГРАЖДЕНИЕ ЗА РИСКОВЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА
БЪДАТ ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ, ЗА ВОЕННОСЛУЖЕЩИТЕ И
ЦИВИЛНИТЕ СЛУЖИТЕЛИ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ОТБРАНАТА, СТРУКТУРИТЕ
НА ПРЯКО ПОДЧИНЕНИЕ НА МИНИСТЪРА НА ОТБРАНАТА И БЪЛГАРСКАТА АРМИЯ
(ДВ. бр. 17 от 25 Февруари 2011г.)
§ 1. В чл. 3 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Риск за живота и здравето е налице в случай, че фактор на работната среда по чл. 2, т. 1, 2,
3, 4, 5 и 6 превишава установените нива в раздели I, III и IV на приложение № 1 и граничните
стойности на химичните агенти във въздуха на работното място, посочени в приложение № 1 от
Наредба № 13 от 30 декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на
химични агенти при работа (Обн. ДВ. бр.8 от 30 Януари 2004г.). Задължително изискване при
определяне на степента на тези рискове за живота и здравето е те да действат не по - малко от
половината от законоустановеното служебно/работно време.”
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Риск за живота и здравето е налице при наличие на някой от факторите на работната
среда по чл. 2, т. 7 или 8, съгласно раздели V и VI от приложение № 1. ”
§ 2. В чл. 4 след думата ,,чл. 16, ал. 1” се добавят думите ,,ал. 2”.
§ 3. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
,,чл.5. Определяне на наличието на рискове за живота и здравето по чл.2, т.1 - 7 е резултат от
измерване на факторите на работната среда по чл. 2, т. 1 – 7 с издадени протоколи от измерването
им и изготвена/преразгледана оценка на риска за здравето и безопасността при работа на
военнослужещите и цивилните служители, съгласно Методика за оценка на риска обявена с МЗ №
ОХ - 482/15.07.2015г.
§ 4. Член 6 се изменя така:
„чл. 6. (1) Постоянният секретар на отбраната - за работните места в Министерството на
отбраната, ръководителите на структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната - за
работните места в съответните структури, и командирите (началниците) на военни формирования за работните места в съответните формирования, отправят искания за измерване на факторите на
работната среда по чл. 2, т. 1 - 7 до Научноприложния център по военна епидемиология и хигиена
към Военномедицинска академия (НПЦВЕХ – ВМА). Измерванията се извършват в съответствие с
действащото законодателство от длъжностни лица от НПЦВЕХ – ВМА.
(2) Началникът на НПЦВЕХ - ВМА писмено уведомява длъжностното лице по ал.1 за датата
на посещението, което не може да бъде по-късно от 30 работни дни от постъпване на искането.
(3) За резултатите от измерванията се съставят протоколи по образец. Протоколите от
измерванията се изготвят в срок не по дълъг от 20 работни дни от посещаването на работните места.
(4) Валидността на протоколите е 3 години от датата на издаването им. Образците на
протоколите се разработват от НПЦВЕХ – ВМА и се обявяват със заповед от началника на
Военномедицинска академия.”
§ 5. Член 8 се изменя така:
„чл. 8. Нови искания за измерване на факторите на работната среда се отправят в срок от:
1. тридесет работни дни преди изтичане на срока на действие на протоколите;
2. седем работни дни от възникването на обстоятелства, които са от естество да повлияят
върху факторите на работната среда - въвеждане на нови производствени процеси, оборудване,
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промяна на организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи и
др.;
3. седем работни дни от предприемане на мерки по отстраняване, ограничаване или
намаляване на рисковете за живота и здравето.
§ 6. В алинея 1 на чл. 12 думите ,,през повече от половината” се заменят с ,,не по - малко”.
§ 7. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите ,,Влажност на въздуха" се заменят с ,,Относителна влажност на въздуха”.
2. Алинея 7 се изменя така:
(7) Когато по технологична необходимост показател ,,Относителна влажност на въздуха" е
различен от определените допустими или оптимални гранични стойности за относителна влажност
на въздуха на работни места, регламентирани в Наредба № РД-07-3 от 18 юли 2014 г. за
минималните изисквания за микроклимата на работните места (Обн. ДВ. бр. 63 от 01.08.2014 г.; в
сила от 02.11.2014 г.), е налице първа степен на риск на фактора ,,Микроклимат".
3. Създава се алинея 11:
,,(11) Работни помещения, в които няма производствени източници на топлина показател
,,Температура” не се оценява, независимо от колебанията на температурата в тях през топъл или
студен период на годината.”
§ 8. В точка 2 от ал. 1 на чл. 15 думите ,,.раздел II” се заменят с ,,от Наредба № 13 от 30
декември 2003 г. за защита на работещите от рискове, свързани с експозиция на химични агенти при
работа.”.
§ 9. В чл. 18 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
,,(2) Риск за живота и здравето, произтичащ от фактор "Шум" по смисъла на тази наредба, е
налице, когато експозицията на шум е равна или по-голяма от горните стойности на експозиция за
предприемане на действие: 85 dB(A)eq.”.
2. Създава се алинея 3:
,,(3) При прилагане на граничните стойности на експозиция на шум специалистите от
НПЦВЕХ - ВМА изчисляват и отразяват в протоколите за измерване на производствен шум
действителната експозиция на работещите като отчитат намаляването на шума от използваните
лични предпазни средства за защита на слуха, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба № 6 от 15 Август 2005
г. за минималните изисквания за осигуряване на здравето и безопасността на работещите при
рискове, свързани с експозиция на шум (Обн. ДВ. Бр. 70 от 26 Август 2005г.).
§ 10. Алинея 1 на чл. 19 се изменя така:
,,(1) Степента на риск на фактора ,,Електромагнитни полета” се определя от действащите на
работното място показатели на този фактор - ,,Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz нетоплинни ефекти”, ,,Електромагнитни полета от 1 Hz до 10 MHz - топлинни ефекти”,
,,Електромагнитни полета от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти” и "Лазерни лъчения", съгласно
приложение № 1.”
§ 11. В ал. 2 на чл. 23 след ,,длъжността” се добавя ,,номера на картата“.
§ 12. В §1 на Допълнителна разпоредба се създават т. 6 - 9:
„6 ,,Биологични материали” са биологични обекти и части от тях, биологични течности и
секрети, клетъчни култури, микробиални посевки и други органични и неорганични материали,
които са източник на патогенни за човека микроорганизми (бактерии, рикетсии, вируси, гъбички и
техните спори и токсини), ектопаразити и ендопаразити.
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7. ,,Дневно ниво на експозиция на шум” е времево претеглена средна стойност на нивата на
експозиция на шум за 8 - часов работен ден, както е определено в стандарт БДС ISO 1999:2004, т.
3.6.; то обхваща всички шумове при работа, включително импулсен шум.
8. ,,Канцероген” е вещество или смес, които отговарят на критериите за класифициране като
канцерогенни в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент (ЕО)
№
1272/2008 на Европейския парламент и на Съвета относно класифицирането, етикетирането и
опаковането на вещества и смеси, за изменение и за отмяна на директиви 67/548/ЕИО и 1999/45/ЕО и
за изменение на Регламент (ЕО) № 1907/2006 (OB L 353 от 31.12.2008 г.) (Регламент (ЕО) №
1272/2008).
9. ,,Мутаген” е вещество или смес, които отговарят на критерии за класифициране като
мутагенни за зародишните клетки в категория 1A или 1В, посочените в приложение I към Регламент
(ЕО) № 1272/2008. ”
§ 13. В §3 на Заключителните разпоредби думите ,,дирекция ,,Управление на човешките
ресурси“ в Министерството на отбраната и Научноприложния център по военна епидемиология и
хигиена към Военномедицинска академия ” се заменя с "дирекция ,,Социална политика”.
§ 14. В приложение 1 се правят следните изменения:
1. Раздел І „Микроклимат“ се изменя така:
I. МИКРОКЛИМАТ
№

Фактор на работната среда

Мярка
(първа)

1

2

3

4

Степени на риска
(втора)
(трета)
5

6

(четвърта)
7

1. Студен период
а) Според категорията работа
Лека физическа работа
- температура
б)

Физическа работа от средна
тежест
- температура

в) Тежка физическа работа
- температура
2. Топъл период
а) Лека физическа работа
- температура
б) Физическа работа от средна
тежест
- температура
в) Тежка физическа работа
- температура
3. Интензитет на топлинното
облъчване независимо от
периода и физическото
натоварване

0

С

16,0 - 17,9 12,0 - 15,9 9,0 - 11,9
или
или
или
25,1 - 27,0 27,1 - 29,0 29,1 - 32,0

под 9,0
или
над 32,0

0

С

12,0 - 14,9 10,0 - 11,9 7,0 - 9,9
или
или
или
23,1 - 25,0 25,1 - 27,0 27,1 - 30,0

под 7,0
или
над 30,0

0

С

10,0 - 12,9 8,0 - 9,9
5,0 - 7,9
или
или
или
19,1 - 22,0 22,1 - 25,0 25,1- 28,0

под 5,0
или
над 28,0

0

С

31,1 - 32,0 32,1 - 33,0 33,1 - 34,0

над 34,0

0

С

31,1 - 32,0 32,1 - 33,0 33,1 - 34,0

над 34,0

С
вт/м 2
или
ккал

29,1 - 31,0 31,1 - 32,0 32,1 - 33,0
350 - 500 500 - 700 700 - 100
0,5 - 0,7
0,7 - 1
над 1,6

над 33,0
над 1100
над 1,6

0
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2. Раздел ІІ „Химични агенти“ се отменя.
3. Раздел ІІ ,,Шум, вибрации, осветление” се изменя така:

№
1

Фактори на работната среда

2

1. ШУМ
- дневно ниво на експозиция на
шум
2. ВИБРАЦИИ
1. Предавани на система ръка рамо
2. Предавани на цяло тяло
3. ОСВЕТЛЕНИЕ
1. Характеристика на зрителната
работа

Мярка

III. ШУМ, ВИБРАЦИИ, ОСВЕТЛЕНИЕ
(първа)

3

4

Степени на риска
(втора)
(трета)

5

6

(четвърта)

7

dB(А)еq 85,0 - 90,0 90,1 - 95,0 95,1 - 100,0 над 100,0

m/s-2

2,5 - 5,0

m/s-2

0,5 - 1,0

2. Най - малък размер на обекта за
различаване
3. Категория на зрителната работа

mm

4. Минимална допустима
осветеност за категория зрителна
работа комбинирано осветление/
общо осветление

Lx

5,1 - 7,5
1,1 - 1,5

7,6 - 10,0

над 10,0

1,6 - 2,0

над 2,0

средна
точност

висока
точност

много
извънредно
висока
висока
точност
точност
0,15-0,30
до 0,15

0,51-1,00

0,31-0,50

4

3

2

1

300/150

400/200

1000/300

1500/400

4

4. Раздел ІV ,,Електромагнитни полета“ се изменя така:

№

1

Показатели на фактора на
работната среда

2

Мярка

ІV. ЕЛЕКТРОМАГНИТНИ ПОЛЕТА (ЕМП)

3

Степени на риска
(първа)

(втора)

4

5

1. Електромагнитни полета (ЕМП)
1.1. В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz V/m от 0,1 %
до 20 %
- нетоплинни ефекти

от 20,1 %
до 40 %

над ниските
стойности за
предприемане
на действие

над ниските
стойности за
предприемане
на действие

от 0,1 %
до 10 %

от 10,1 %
до 20 %

над високите
стойности за
предприемане
на действие

над високите
стойности за
предприемане
на действие

1.2. В честотния обхват
от 100 KHz до 300 GHz
- топлинни ефекти
2.

3.

ЕМП с промишлена честота 50 Hz

ЛАЗЕРНИ ЛЪЧЕНИЯ
Клас на лазерната система

V/m от 0,1 %
до 10 %

над
стойностите за
предприемане
на действие

KV/m от 0,1 %
до 20 %
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от 40,1 %
до 60 %

над 60 %

от 20,1 %
до 30 %

над 30 %

от 10,1 %
до 20 %

от 20,1 %
до 30 %

над 30 %

от 20,1 %
до 40 %

от 40,1 %
до 60 %

над 60 %

от 20,1 %
до 30 %

над 30 %

клас 3б

клас 4

над ниските
стойности за
над ниските
предприемане
стойности за
предприемане на действие
на действие
над високите
над високите стойности за
предприемане
стойности за
предприемане на действие
на действие

над
стойностите за
над
над
стойностите за стойностите за предприемане
предприемане предприемане на действие
на действие
на действие

над ниските
стойности за
предприемане
на действие

над ниските
стойности за
предприемане
на действие

от 0,1 %
до 10 %

от 10,1 %
до 20 %

над високите
стойности за
предприемане
на действие

над високите
стойности за
предприемане
на действие

клас 2

(трета) (четвърта)

клас 3а

над ниските
стойности за
над ниските
предприемане
стойности за
предприемане на действие
на действие
над високите
над високите стойности за
предприемане
стойности за
предприемане на действие
на действие

5. В първа степен, група В на раздел V“ Йонизиращи лъчения“ думите ,,Работещи със
закрити алфа-източници и закрити бета-източници с активност до 2 гигабекерела” се заличават.

6. В раздел VІ „Производствен риск“се правят следните изменения и допълнения:
а) в първа степен, група Б, изречение 1 и Забележката се отменят.
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б) във втора степен, група А, изречение 3 се изменя така:
,,Работещи в помещения от втора група ,,повишена пожарна опасност” клас П - І и П - II от
Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г. за строително - технически правила и норми за
осигуряване на безопасност при пожар (Обн. ДВ. бр.96 от 4 Декември 2009г.).”
в) във втора степен, група Б, изречение 1 се изменя така:
,,Работещи, чиито дейности са свързани с получаването, обработването или употребата на
взривоопасни или пожароопасни вещества, течности или горими газове, които съгласно правилата и
нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите са определени в категория А - 1 от
Наредба № 8121з-647 от 1 октомври 2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при
експлоатация на обектите (Обн. ДВ. бр. 89 от 28 Октомври 2014 г.) и работещите в помещения от
трета група ,,експлозивна опасност” - зона 1 и зона 21 от Наредба № Iз-1971 от 29 октомври 2009 г.“
г) във втора степен, група Б, изречение 2 се изменя така:
,,Работещи с биологични материали.”
д) във втора степен, група Б, изречение 7 се изменя така:
,,Работещи, експонирани на канцерогени и/или мутагени при работа.”
e) във втора степен, група Б, изречение 8 се изменя така:
,,Военнослужещи и цивилни служители, извършващи профилактика и ремонт на електрически
уредби и съоръжения до 1000 V, без изключване на напрежението, съгласно изискванията на
Правилника за безопасност и здраве при работа по електрообзавеждането с напрежение до 1000 V
(Обн. ДВ. бр. 21 от 11 Март 2005 г.) и притежаващи III, IV или V квалификационна група за
електробезопасност.”
ж). във втора степен, група Б, изречение 9 се отменя.
з). в трета степен, група А, изречение 6 се изменя така:
,,Военнослужещи и цивилни служители, участващи в производството, преноса и
разпределението на електрическа енергия над 1000 V, съгласно изискванията на Правилника за
безопасност и здраве при работа в електрически уредби на електрически и топлофикационни
централи и по електрически мрежи (Обн. ДВ. бр.34 от 27 Април 2004 г.) и притежаващи III, IV или V
квалификационна група за електробезопасност, съгласно изискванията на горепосочения
правилник.”
ж). в трета степен, група А, изречение 7 и забележката се отменят.
з). в трета степен, група А, изречение 8 се изменя така:
,,Работещи с течни ракетни горива; токсични химически вещества и техните прекурсори
(БОВ).”
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§ 15. Приложение 3 се измененя така:
Приложение 3
Оценки на степените на риск за живота и здравето
№
по
ред
1.
2.
2.1.
2.2.
3.
4.
5.
6.

7.

8.

Рискове за живота и здравето
Микроклимат
Химични агенти
Химични вещества и съединения
Прах
Шум
Вибрации
Осветление
Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни
ефекти
- над ниските стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни
ефекти
- над високите стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни
ефекти
- над стойностите за предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz
- над ниските стойности за предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz
- над високите стойности за предприемане на действие
Йонизиращи лъчения
-А
-Б
-В
Производствен риск
- риск А
- риск Б

Оценки на степените на риск
в точки
1
2
3
4
13
32
82
170
18
18
13
13
10

42
42
32
32
15

82
82
82
60
30

170
170
170
110
50

10

13

15

20

23

35

65

110

23

35

65

110

10

13

15

20

23

35

65

110

70
80
100

135
165
180

195
225
275

325
375
420

10
20

35
55

120
320

380
420
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§ 16. Приложение 4 се измененя така:
Приложение 4
УТВЪРЖДАВАМ:
КОМАНДИР (НАЧАЛНИК):
_____________ (______________)
КАРТА ЗА ОЦЕНКА НА РИСКОВЕТЕ ЗА ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО, КОИТО НЕ МОГАТ ДА БЪДАТ
ОТСТРАНЕНИ, ОГРАНИЧЕНИ ИЛИ НАМАЛЕНИ
№ ______/_____._____._______ г.
ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ: _______________________________________________________
Гр./с. ______________________________________________________________________________
РАБОТНО МЯСТО: ________________________________________________________________
БРОЙ НА РАБОТЕЩИТЕ: __________________________________________________________

Показатели на риска
1
1. Микроклимат
а) температура - °С
б) топлинно излъчване - W/m 2
2. Химични агенти
2.1 Химични вещества и съединения:
.............................................................................................
2.2. Прах:
.............................................................................................
3. Шум - dBAeq
4. Вибрации - m.s (-2)
- предавани на цялото тяло
- предавани на система ръка - рамо
5. Осветление - lx
6. Електромагнитни полета
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти над ниските стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 1 Hz до 10 MHz - нетоплинни ефекти над високите стойности за предприемане на действие
В честотния обхват от 100 KHz до 300 GHz - топлинни ефекти над стойностите за предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над ниските стойности за
предприемане на действие
ЕМП с промишлена честота 50 Hz - над високите стойности за
предприемане на действие
7. Йонизиращи лъчения
8. Производствен риск

Стойност на
показателя

Степен

Оценка

2

3

4

Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 1:
Оценка на рисковете за живота и здравето съгласно чл. 3, ал. 2:
ПРЕДСЕДАТЕЛ НА КОМИСИЯ:
ЧЛЕНОВЕ: 1.
2.
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