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101
От какво се нуждаете, за да влезете 
в завода?

За да вляза в завода, ми е 
необходима идентификационна карта 
на предприятието.

От нищо, всеки може да влезе в 
завода.

За да вляза в завода, ми е 
необходим ключ. x x x

102

Къде трябва да се носи 
идентификационната карта на 
предприятието?

Идентификационната карта на 
предприятието може да се държи в 
джоба на панталона.

Идентификационната карта на 
предприятието винаги трябва да 
се носи на видно място.

Трябва да нося 
идентификационната карта на 
предприятието само когато 
преценя.

x x x

103
Къде трябва да се постави 
разрешителното за влизане?

Поставям разрешителното за 
влизане на предната пътническа 
седалка.

Разрешителното за влизане 
винаги трябва да се държи в 
ръката.

Разрешителното за влизане 
трябва да е ясно видимо в 
превозното средство.

x x x

201
Каква е основата за безопасна 
работа на обекта?

Животоспасяващите правила на 
BASF.

Носенето на идентификационна 
карта.

Окачването на красиви 
фотографии на производствената 
площадка.

x x x

202

Какви са последствията при 
неспазване на животоспасяващите 
правила на BASF?

Всеки служител е отговорен за 
собствената си безопасност. По тази 
причина в BASF няма 
животоспасяващи правила.

При неспазване на 
животоспасяващите правила на 
BASF от страна на изпълнители 
се налага забрана за влизане във 
фабриката за минимум 1 година 
на съответния служител.

При неспазване на 
животоспасяващите правила на 
BASF трябва да продължа да 
работя и да се преструвам сякаш 
нищо не се е случило.

x x x

203
Какво важи за пушене и открити 
пламъци на производствената 
площадка?

Пушенето и откритите пламъци са 
позволени само на открито.

В МПС може да се пуши, ако 
прозорците и вратите за 
затворени.

Пушенето и откритите пламъци 
са принципно забранени. x x x

204
Къде на производствената 
площадка е разрешено пушенето на 
цигара/електронна цигара?

Пушенето е разрешено навсякъде, но 
не и по време на събрания.

Може да се пуши само в 
обозначените помещения. 

В превозните средства може да 
се пуши при затворени прозорци 
и врати.

x x x

205
Кое твърдение за алкохолни напитки 
е вярно?

В цялата фабрика алкохолът е строго 
забранен.

В случай че нямам проблеми при 
усвояването му, мога да 
консумирам алкохол.

Позволени са напитки с 
алкохолно съдържание под 2%. x x x

206

Кои твърдения са приложими за 
употребата на наркотични вещества 
в BASF?

Внасянето и приемането на 
наркотици, както и работата под 
влияние на наркотични вещества, са 
строго забранени.

Позволено е внасянето на 
наркотици, но са забранени 
приемането или употребата им.

Зависи от дейността: на бюрата, 
в лабораториите и 
работилниците важат различни 
правила от производствените 
бази.

x x x
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207

Какво означава този знак? Спри! Тук са необходими ръкавици. 
Обикновено на входа на сградата се 
предоставя чифт ръкавици. 
Ръкавиците не трябва да се свалят 
при никакви обстоятелства преди 
напускане на сградата.

В тази зона не трябва да влизат 
неупълномощени лица, тъй като 
има опасни вещества или опасни 
съоръжения. За да влезете, 
трябва да сте изрично 
упълномощени от отговорника на 
производствената зона.

Този знак важи само за 
посетители, а не за лица, 
натоварени с изпълняване на 
задачи. След като Вие, в 
качеството си на изпълнител, 
притежавате необходимите 
познания за боравене със 
съоръженията и опасните 
вещества, можете да влезете в 
сградата.

x x x

208

Кое твърдение е вярно за 
фотографиране и филмиране в 
BASF (също и с мобилни 
телефони)?

Фотографиране и филмиране е 
позволено само когато колегите, 
които се появяват на снимките, са 
дали разрешение за това.

Фотографирането и филмирането 
на производствената площадка 
принципно е забранено.

Фотографиране е позволено само 
на собственото работно място, 
ако на снимките не се виждат 
търговски тайни.

x x x

209

Как да се държа, ако в 
завода/предприятието срещна 
служителя по безопасност на обекта 
или противопожарната служба?

Непременно трябва да се съобразя с 
инструкциите на служителя по 
безопасност на обекта или 
противопожарната служба.

Мога да преценя дали да се 
съобразя с инструкциите на 
служителя по безопасност на 
обекта или противопожарната 
служба.

Непременно трябва да се 
съобразя с инструкциите на 
противопожарната служба. 
Служителят по безопасност на 
обекта може да дава инструкции 
само на служители на BASF. 

x x x

210

За какво служат тези указателни 
знаци и какво трябва да правя? 

Указателните знаци служат за 
регулиране на движението при 
специални ситуации. Инструкциите 
трябва да се спазват само от 
служители на BASF.

На указателните знаци са 
показани различни изображения 
на фабрика Ludwigshafen за 
специални случаи.

Указателните знаци служат за 
регулиране на движението във 
фабриката при специални 
ситуации, инструкциите трябва да 
се спазват задължително от 
всички.

x x x

211

Движите се с автомобил или камион, 
на кои участници в движението 
трябва да обърнете специално 
внимание?

Няма участници в движението, на 
които трябва да се обръща 
специално внимание.

Трябва да се обръща специално 
внимание на по-уязвимите 
участници в движението, като 
например велосипедисти или 
пешеходци.

Трябва да се внимава особено за 
водачите на камиони, тъй като те 
често не са запознати с 
производствената площадка.

x x x
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212

Движите се с велосипед на 
производствената площадка. Кое 
твърдение за носенето на каска за 
велосипед е вярно?

При придвижване с велосипед винаги 
трябва да се носи каска за 
велосипед, тъй като на 
производствената площадка е в сила 
задължителното носене на каска.

За избягване на увреждане на 
здравето, при температури над 
25 °C не трябва да се носи каска 
за велосипед.

Каската за велосипед може да 
развали прическите. Каската за 
велосипед трябва да се използва 
само извън фабриката. x x x

213

Движите се с велосипед на 
производствената площадка. Как 
трябва да пресичате релсите на 
влака във фабриката?

Слизам от велосипеда, прехвърлям 
го през релсите, отново се качвам и 
продължавам.

Внимавам да пресека релсите 
под сигурен ъгъл.

Нямам право да пресичам релси 
на производствената площадка 
на BASF и затова винаги се 
придвижвам между релсите.

x x x

214
При влага за какво трябва да се 
внимава при пресичане на релсите?

При влага релсите са особено 
хлъзгави.

При влага релсите изобщо не са 
хлъзгави.

Няма нещо специално, за което 
да се внимава. x x x

215
Когато използвате велосипед в 
завода: Кое от следните правила 
трябва да спазвате?

Карането един зад друг е опасно: 
Вместо това трябва да карате един 
до друг.

Карането един до друг е опасно: 
Вместо това трябва да карате 
един зад друг.

Максимум 3-ма велосипедисти 
могат да карат един до друг. x x x

216

Каква роля имат правилата за 
движение по пътищата при 
движението в рамките на 
фабриката?

Разпоредбите на правилата за 
движение по пътищата важат и за 
производствената площадка.

Разпоредбите на правилата за 
движение по пътищата не важат 
за производствената площадка.

Разпоредбите на правилата за 
движение по пътищата важат 
само относно ограничението на 
скоростта.

x x x

217
Каква е максималната скорост за 
всякакъв вид превозни средства на 
производствената площадка?

Максималната скорост е 50 км/ч 
(както в населените места).

Максималната скорост е 30 км/ч 
за камиони и 50 км/ч за 
автомобили.

Максималната скорост е 30 км/ч.
x x x

218

Кои правила за даване на 
предимство важат и на 
производствената площадка?

Няма правила за даване на 
предимство, затова и не е 
необходимо разбирането на 
сигнализиране с ръце.

Първият на кръстовището винаги 
е с предимство.

Основното правило гласи: 
дясностоящите винаги са с 
предимство пред лявостоящите. x x x
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219
Какво да направя, ако се натъкна на 
маркировка с широка лента?

Трябва да дам предимство, а аз да 
изчакам.

С предимство съм и мога да 
продължа.

Маркировката с широка лента е 
пешеходна пътека (тип „зебра“) 
за малки групи.

x x x

220

Искате да паркирате превозното си 
средство под естакада за 
тръбопровод, тъй като там има най-
много свободни места. Кое 
твърдение е вярно?

Местата под естакадите за 
тръбопроводи са предвидени за 
паркоместа. Няма проблеми там да 
се паркира превозно средство.

Превозно средство, паркирано 
там, няма да пречи, защото до 
тръбопроводите може да се 
стигне с наличните стълби.

Там не бива да се паркират 
превозни средства, тъй като 
могат да затруднят 
отстраняването на повреди или 
работи по поддръжката.

x x x

221
За какво трябва да внимавам при 
паркиране?

Не трябва да се паркира над 
подземни хидранти и отводнителни 
шахти.

Не трябва да се паркира под 
дървета.

Няма специални правила за 
паркиране. x x x

222
Какво означават червените 
маркировки на бордюрите?

Става въпрос за червена бус лента. Има абсолютна забрана за 
спиране, спирането и 
паркирането са забранени.

Това е особено красива част от 
фабриката с интересни 
съоръжения.

x x x

223
Какво означават цветните линии по 
средата?

Цветните линии по средата нямат 
специално значение.

Това е особено красива част от 
фабриката с интересни 
съоръжения.

Има ограничена забрана за 
спиране, тук спирането и 
паркирането са забранени.

x x x

224

Какво е минималното отстояние, 
което трябва да се спазва при 
паркиране в близост до релсите на 
влака във фабриката?

0,5 м 1,5 м 2,5 м

x x x

225

Кои правила за даване на 
предимство важат по отношение на 
движението по релсите на 
производствената площадка?

Превозните средства, движещи се по 
релси, винаги са с предимство. 
Трябва да се спазват инструкциите 
на машиниста.

Превозните средства на релси и 
МПС (камиони, автомобили) са 
равноправни. Важи правилото 
„дясностоящите винаги са с 
предимство пред лявостоящите“.

За всеки отделен случай 
предимството между МПС и 
превозни средства, движещи се 
по релси, се регулира с табели, 
бариери и светофари.

x x x

226

Като водач на МПС не можете да 
видите посоката на движение при 
движение на заден ход. Какво ще 
направите?

Ще натисна клаксона и ще се 
придвижа бавно на заден ход.

Ще се нуждая от някой, който да 
ме упътва.

Поставям светлоотразителния 
триъгълник на пътя и ще се 
придвижа на заден ход. x x x
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227

За какво трябва особено да 
внимават велосипедистите на 
производствената площадка?

Внимание, опасност от падане! При 
пътища без велоалеи, пресечени 
местности, релси или хлъзгави 
участъци, като например решетки, 
Вашето внимание трябва да е 
завишено.

Нищо особено – пътната 
обстановка е същата, както извън 
производствената площадка.

Трябва да внимавам да не 
сбъркам пътя. Трябва да 
намирам винаги най-краткия и 
бърз път до целта, за да 
използвам ефективно работното 
си време.

x x x

228

Движите се с автомобил на 
производствената площадка. 
Мобилният Ви телефон звъни. Как 
ще постъпите?

Държа мобилния телефон плътно до 
ухото, за да мога да разбера 
събеседника си.

Използвам устройството 
„свободни ръце“ на моето 
превозно средство или спирам, 
за да проведа разговора и 
изключвам двигателя.

Дискретно държа мобилния 
телефон на ухото, за да не ме 
забележи охраната на 
фабриката.

x x x

229

Какво действие е необходимо тук? Автомобилите и камионите трябва да 
използват обходния път. 
Велосипедистите могат да преминат 
през бариерата.

Превозните средства, които не са 
част от фабриката, трябва да 
използват обходния път. 
Превозните средства на BASF 
могат да преминат през 
бариерата.

Забранено е за всякакви 
превозни средства, използвайте 
обходния път.

x x x

230

Като велосипедист, как да постъпя 
при забрана за движение на 
двуколесни превозни средства в 
BASF при хлъзгава повърхност?

Ще бутам велосипеда си или ще го 
оставя и ще продължа с 
обществените превозни средства на 
производствената площадка.

Ще се придвижвам особено 
бавно с велосипеда си.

Забраната за движение на 
двуколесни превозни средства 
важи само за мотопеди, 
следователно аз – като 
велосипедист – мога да 
продължа.

x x x

301

Трябва да извършите някаква 
дейност в предприятие на BASF. 
Какво ще направите, преди да 
започнете работата си?

Първо поздравявам съответния 
майстор или ръководител, а след 
това веднага мога да се заема с 
работа.

Ако работното място ми е 
познато, мога веднага да се 
заема с работа.

Записвам се в офиса за 
регистрация на предприятието.

x x
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302

Влизате в предприятие на BASF, за 
да извършите някаква дейност. 
Защо първо трябва да отидете в 
офиса за регистрация?

За да се запозная с колегите от 
BASF, с които ще работя. Освен това 
така ще получа интересна 
информация за общия ход на 
работния ден в предприятието.

За да разпитам за почивките в 
предприятието. Тук мога да се 
сприятеля с някои колеги от 
BASF и така направо ще имам с 
кого да си прекарвам почивките.

За да получа информация за 
поведението в предприятието и 
при случай на аларма. Освен 
това там трябва да закача 
регистрационната си карта или 
да ме впишат в електронната 
система за регистрация.

x x

303

Какво трябва да се спазва при този 
знак?

Този символ обозначава 
потенциално експлозивна зона. В 
такива зони се влиза само след 
консултация с предприятието.

При работи в обозначени по този 
начин зони е необходимо 
разрешително за работа в 
екстремни условия. Тук трябва да 
работят само служители на 
възраст под 30 години.

Този символ показва най-бързия 
път от съоръжението (EXit). В 
случай на аларма трябва 
незабавно да се отправите в тази 
посока.

x x

304

Искате да използвате мобилния си 
телефон в зона с потенциално 
експлозивна атмосфера. Какво 
трябва да се спазва?

Няма ограничение: Навсякъде могат 
да се внасят и да се използват 
мобилни телефони.

Това е потенциално експлозивна 
зона. Внасянето и използването 
на мобилни телефони е 
забранено. Изключение: 
Специално одобрени и 
обозначени взривобезопасни 
устройства.

Мобилните телефони могат да се 
използват само в присъствието 
на служител на BASF.

x x
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305

Намирате се в потенциално 
експлозивна зона, какви технически 
помощни средства можете да 
носите в себе си?

Могат да се внасят всякакви 
служебни и лични мобилни крайни 
устройства (напр. смартфон, смарт 
часовник, фитнес гривна, таблети). 
Устройствата трябва да са 
изключени.

Могат да се внасят всякакви 
служебни и лични мобилни 
крайни устройства (напр. 
смартфон, смарт часовник, 
фитнес гривна, таблети). Тези 
устройства могат да се 
използват, за да си помагате при 
работа.

В зони с потенциално 
експлозивна атмосфера могат да 
се внасят само специално 
одобрени и обозначени 
взривобезопасни устройства, 
както и аналогови ръчни 
часовници
и ключове за колата, например в 
джоба на панталона. Всички 
други устройства, които не са 
взривобезопасни, трябва да имат 
разрешително от 
противопожарната служба на 
предприятието.

x x

306
Какво спада към стандартното 
оборудване на моите лични 
предпазни средства (ЛПС)?

Всеки служител може сам да 
определи какво би желал да облече 
за работа.

Защитни обувки, работен костюм, 
защитни очила, каска.

Защитни обувки, работен костюм, 
защитни очила, каска за 
велосипед.

x x

307

Какво означава този знак? Стерилна зона на BASF: Сменете 
тъмни обувки D с бели обувки W 
съгласно инструкциите на 
предприятието.

Трябва да се носят подходящи 
защитни обувки S2 или S3 
съгласно инструкциите на 
предприятието.

Препоръчително е да се носят 
защитни обувки.

x x

308
Какво означава този знак? Трябва да се носи затворен работен 

костюм.
В тази зона якето от работния 
костюм може да се носи 
отворено.

Препоръчително е да се носи 
работен костюм. x x

309

Какво трябва да правите в зоните, 
обозначени с този знак?

Сложете си слънчеви очила. В тази зона трябва да работите 
внимателно, тъй като има наети и 
слепи служители.

В тази зона е задължително 
носенето на защитни очила.

x x

310
Какво означава този знак? Махнете си шапката. В тази зона е задължително 

носенето на предпазна каска.
Тук се раздават каски.

x x
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311

Виждате една от посочените долу 
пиктограми за опасност и не знаете 
нейното значение. Какво ще 
направите?

В BASF няма опасности. Затова няма 
смисъл да търся какво означава 
пиктограмата за опасност. Мога да 
вляза в обозначената зона без 
допълнителни мерки.

Не влизам в зоната, а първо ще 
попитам служител на BASF или 
колега какво означава 
пиктограмата за опасност. Така 
стават ясни предпазните мерки, 
които са необходими.

Влизам безопасно в зоната, нищо 
лошо не може да се случи.

x x x

312

Кога и къде ще разбера кои ЛПС са 
необходими в предприятието?

При влизане на производствената 
площадка охраната на фабриката ме 
информира за необходимите ЛПС в 
предприятието.

В качеството си на изпълнител 
трябва да говоря само с моя 
ръководител. Служителите на 
BASF не могат да ми предоставят 
информация.

При работния инструктаж в 
офиса за регистрация ще ме 
информират какви ЛПС са 
необходими в предприятието.

x x

313

При влизане в предприятие на BASF 
трябва ли първо да се запишете в 
офиса за регистрация?

Да, за да се представя лично и да 
покажа сертификатите си.

Да, като или закача 
регистрационната си карта, или 
ме впишат в електронната 
система за регистрация.

Не, ако вече съм бил/а в това 
предприятие на BASF, не трябва 
повече да се записвам. x x x

314

Кое действие трябва да се спазва 
при напускане на предприятието по 
отношение на регистрационната 
карта?

При текуща работа е напълно 
достатъчно само да се сбогувам с 
колегите.

Трябва да откача 
регистрационната карта от 
таблото за съобщения или да ме 
отпишат в електронната система 
за регистрация.

Оставям регистрационната карта, 
ако задачата още не е 
изпълнена. x x x

315

Кое твърдение е вярно за 
записване/отписване в 
предприятието? (регистрационна 
карта/електронна система за 
регистрация)

В случай на аларма 
противопожарната служба търси по 
този начин къде съм се 
регистрирал/а. В случай че не съм се 
регистрирал/а правилно, така се губи 
много ценно време.

Системата за регистрация е от 
полза в случай на аларма, но 
принципно не се използва за 
спасяване на хора. Има по-важни 
аспекти от системата за 
регистрация, които трябва да се 
спазват.

Системата за регистрация има 
значение, за да може да се 
изчисли правилно работното ми 
време. В случай че забравя да се 
регистрирам, моят изпълнител 
може да го поправи 
впоследствие.

x x x

316

За какво трябва да внимавам, когато 
вляза в предприятие на BASF?

Няма нещо специално, за което 
трябва да внимавам, ако искам да 
вляза в предприятие на BASF.

Трябва да обърна внимание на 
табелите в работната зона, така 
ще разбера какви ЛПС трябва да 
нося в предприятието.

Трябва да внимавам винаги да 
нося правилния ключ за 
предприятието, в противен 
случай няма да мога да вляза при 
заключена врата.

x x
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317
Кога трябва да бъдат проверени 
личните предпазни средства (ЛПС)?

Само след инструкция от 
ръководителя.

Когато съм дал/а назаем ЛПС на 
някой колега и не са ми ги 
върнали обратно същия ден.

Преди всяко използване ЛПС 
трябва да премине визуална и 
функционална проверка.

x x

318

Колко често служителите трябва да 
бъдат обучавани за правилната 
употреба на ЛПС?

Преди първата употреба на ЛПС, 
както и впоследствие редовно, 
минимум веднъж годишно.

Достатъчно е, когато на 
служителите е предоставена за 
прочитане инструкцията за 
експлоатация на производителя.

Само когато ЛПС се използват от 
повече служители, в противен 
случай не е необходима 
инструкция.

x

319

На какви условия трябва основно да 
отговарят личните предпазни 
средства (ЛПС)?

Основно ЛПС трябва да са в същия 
цвят като останалото работно 
облекло.

ЛПС трябва да са избрани по 
такъв начин, че да могат винаги 
да се използват съвместно от 
всички колеги от екипа.

Трябва да са подходящи за 
употреба при дадените условия.

x x

320

Какво правите, ако върху контейнер 
видите пиктограма под формата на 
червен диамант с бял фон и черни 
символи?

Стоя на дистанция и не докосвам 
контейнера, освен ако нямам заповед 
да го направя.

Пиктограмите се отнасят само за 
служители на BASF. Няма нужда 
да стоя на дистанция, защото не 
отварям контейнерите.

Стоя на дистанция само ако видя 
всичките 9 различни пиктограми 
едновременно. x x x

401
Кой ще извърши оценката на риска с 
мен?

Оценката на риска се извършва на 
място от упълномощен представител 
на изпълнителя съвместно с BASF.

Оценката на риска може да се 
извърши само от изпълнителя в 
качеството му на експерт.

Оценки на риска трябва да се 
извършват само за нови 
съоръжения.

x x

402
Къде се предоставя разрешителното 
за работа?

Ще получа разрешителното за 
работа на работното място.

Ще получа разрешителното за 
работа на входа на фабриката.

Ще получа разрешителното за 
работа в седалището на моя 
работодател.

x x

403
От кого ще получа разрешителното 
за работа в предприятие на BASF?

От охраната на фабриката. От лицето за контакт в 
предприятието на BASF или 
наблюдаващото лице.

Нямам нужда от разрешително за 
работа. x x

404

Трябва да подмените помпа в 
производственото предприятие на 
BASF. Какво трябва да спазите 
преди да започнете работата си?

Нищо, тъй като преди това BASF са 
почистили всички тръби и части на 
съоръжението.

Не мога да започна работа без 
разрешително за работа от BASF 
и инструктаж за безопасност на 
място.

След устен инструктаж за 
дейността, която трябва да се 
извърши, мога директно да 
започна работа. 

x x

405

След инструктаж за безопасност на 
място не сте получили 
разрешително за работа. Как ще 
постъпите?

След приключване на дейността 
информирам лицето за контакт в 
предприятието, че не съм получил/а 
разрешително за работа.

Мога да започна работа, лицето 
за контакт ще ми донесе 
допълнително разрешителното за 
работа.

Ще попитам лицето за контакт в 
предприятието за 
разрешителното за работа и 
започвам работа едва след 
получаването му.

x x
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406

Въпреки разрешителното за работа 
и инструктажа за безопасност на 
място има неща, които не са Ви 
ясни преди започване на работа. 
Какво ще направите?

Не започвам работа и първо ще 
попитам.

Без допълнително обяснение ще 
прехвърля работата на моите 
колеги.

Отбелязвам неяснотите върху 
разрешителното за работа и 
започвам с работата. x x

407

Кои въпроси непременно трябва да 
си изясните преди да започнете 
задачата си, за да извършите 
безопасно работата?

Къде да намеря пожарогасител?
Кога имам почивка?
Къде е позволено да пуша?
Къде е най-близкият авариен душ?

Къде е контейнерът с течности за 
промивка на очи?
Къде да намеря пожарогасител?
Колко продължава почивката ми?
Къде е най-близкият авариен 
душ?

Къде е аварийният изход?
Къде е най-близкият авариен 
душ?
Къде е най-близкият контейнер с 
течности за промивка на очи?
Къде да намеря пожарогасител?

x x x

408

Кога се нуждаете от разрешително 
за инспекция?

При работи, изискващи инспекция на 
производствената площадка с 
превозни средства.

При работи, изискващи изкачване 
или навеждане в резервоари, 
тръби, ями, шахти или подобни 
тесни пространства.

Безопасността е основен 
приоритет в BASF. Затова при 
BASF не се издава такова 
разрешително.

x x

409

Кога се нуждаете от разрешително 
за гасене на пожар?

Разрешително за гасене на пожар е 
необходимо само при извършване на 
работи в зона с потенциално 
експлозивна атмосфера.

В предприятията на BASF се 
нуждаете от разрешително за 
гасене на пожар само при работи 
с открити пламъци в зони с 
потенциално експлозивна 
атмосфера.

Разрешително за гасене на 
пожар е необходимо при 
опасност от пожар поради работа 
с открити пламъци и при 
опасност от експлозия в зони с 
потенциално експлозивна 
атмосфера заради източници на 
запалване.

x x

410

Кои условия трябва да са 
изпълнени, за да се даде начало на 
работа с особени рискове?

Достатъчно е наличието на правилно 
попълнено разрешително за работа.

По правило е достатъчен 
инструктаж за безопасност на 
работното място.

Правилно попълнено 
разрешително за работа и 
инструктаж за безопасност на 
работното място.

x x

411
Кога трябва да се извършва оценка 
на риска?

Минимум веднъж месечно. Преди започване на работа и 
след това наредовни интервали.

Само когато възникне трудова 
злополука. x
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412

Кое твърдение е вярно по 
отношение йерархията на мерките 
при оценка на риска?

Отстраняването на източника на 
опасност трябва да е с предимство, 
тъй като заема първото място в 
йерархията на мерките и 
следователно има най-голям радиус 
на действие.

Винаги трябва да се следват 
техническите мерки, тъй като 
притежават най-голям радиус на 
действие.

При всяка оценка на риска винаги 
трябва да се следват 
техническите, организационните 
и индивидуалните мерки. x

413

Вашите служители трябва да 
извършат дейности в BASF, за които 
трябва да получат разрешителни. 
Какво трябва да направите?

Нищо, за получаването на 
разрешителни не са необходими 
специални квалификации.

Накратко обяснявате на 
служителите за какво става 
въпрос, така после всичко ще е 
ясно.

Редовно обучавате служителите 
си за системата за разрешителни 
на BASF и документирате 
квалификацията в пропуска на 
служителя.

x

414
Кои основни кодекси са в сила за 
съвместната работа на BASF и 
изпълнителите?

Само вътрешните правила. Вътрешните правила и LU-R-OSA 
002 „Безопасност при използване 
на изпълнители“.

Само разпоредбите и кодексите 
на професионалните синдикати. x

415
Кой трябва да носи в себе си 
пропуск за работа?

Всеки служител на изпълнителя. Служители на изпълнители със 
специални пълномощия и 
квалификация.

Само надзираващото лице на 
изпълнителите. x x

501

Защо при работи в BASF винаги 
трябва да се внимава за чистота и 
реда на работното място?

Чистотата и редът са основите за 
безопасна работа. За целта в BASF 
се грижат обучени хигиенисти.

Чистотата и редът са основите за 
безопасна работа. Затова при 
подготовка, по време и след 
завършване на работата всеки 
сам е длъжен да се погрижи за 
реда и чистотата.

Чистотата и редът са основите за 
безопасна работа. Във всички 
случаи само след приключване 
на задачата работното място 
трябва основно да се подреди и 
почисти. След това работното 
място се приема от представител 
на BASF.

x x

502
Мога ли да ям и да пия по време на 
работа?

Не, за тази цел трябва да се 
използват почивките.

Да, ако съм много гладен/гладна, 
мога да ям на строителната 
площадка.

При BASF няма правила за ядене 
и пиене по време на работа. x x

503

Какво трябва да спазвам, когато 
извършвам работи по решетъчни 
скари или конструкции?

Нищо, тъй като в предприятието е в 
сила задължителното носене на 
каска.

Нищо, при положение че след 
работа се съберат падналите 
малки детайли и се избършат 
течностите.

Трябва да се избягва падането 
на малки детайли и течности с 
помощта на подходящи мерки. x x
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504

Кое твърдение за опасност от 
препъване е вярно?

За да спестя време, поставям 
инструментите и материалите, 
където ще ми потрябват. Няма 
проблем, че може да възникне 
опасност от препъване.

Мога да складирам инструменти 
и материали, както избера. 
Колегите трябва да внимават 
къде минават.

Съхранявам безопасно 
инструментите и материалите и в 
никакъв случай не позволявам да 
възникне опасност от препъване. 
Ако е необходимо, опасната зона 
се блокира.

x x

505

Кое твърдение за предпазни 
устройства и аварийни изходи е 
вярно?

Предпазните устройства и 
аварийните изходи не бива да се 
блокират в никакъв случай.

Предпазните устройства и 
аварийните изходи може да се 
блокират за кратко, за да може да 
се извърши ефективно работата.

Ако е необходимо, предпазните 
устройства и аварийните изходи 
може да се блокират. x x x

506

Кое твърдение за предпазните 
устройства е вярно?

Табелите в BASF са само 
препоръчителни за служителите на 
изпълнителите.

Отстраняването и преминаването 
през предпазните устройства е 
забранено.

Отстраняването и преминаването 
през предпазните устройства е 
позволено при недостатъчно 
място.

x x x

507

Какво трябва да се спазва, когато 
при качване върху конструкция има 
налична само празна предпазна 
обвивка без разписка за 
освобождаване?

Качването на конструкцията става на 
собствен риск.

Конструкцията трябва да се 
провери. Ако всичко е наред, 
използването е разрешено.

Конструкцията е заключена и не 
може да се използва.

x x

508
Какво трябва да направя, преди да 
се кача на конструкция?

Трябва да проверя конструкцията за 
видими дефекти.

Нищо, конструкцията е 
изработена от специализирана 
фирма.

Трябва да въведа името си в 
разрешителното за 
освобождаване.

x x

509

Какво трябва да направя, ако 
установя дефект върху 
конструкцията?

Оставям закачено разрешителното 
за освобождаване и информирам 
моите ръководители, че не мога да 
работя там.

Не е моя работа да установявам 
дефекти, просто ги игнорирам и 
ще се надявам, че нищо няма да 
се случи.

Трябва да извадя 
разрешителното за 
освобождаване и да информирам 
лицето за контакт в 
предприятието.

x x

510

За какво трябва да внимавам при 
работи на височина?

Блокирам зоната на работа с цел 
безопасност на моите колеги. С цел 
личната ми безопасност се 
подсигурявам срещу падане.

Подсигурявам се срещу падане, 
моите колеги трябва да внимават 
нищо да не падне на главите им, 
когато преминават.

Трябва да се подсигуря по такъв 
начин, че да се чувствам сигурен. 
Няма точни предписания. x x
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511

Кой от следните знаци (пиктограми) 
указва използването на ЛПС срещу 
падане? x x

512

Какви правила важат за 
използването на устройства и 
съоръжения на BASF (напр. товарни 
устройства, високоповдигачи, 
кранове) от външни лица?

Товарните асансьори могат да се 
използват, когато работата го 
изисква. Достатъчен е кратък 
инструктаж с ръководителя на 
работния процес.

Всички устройства и съоръжения 
на BASF могат да се използват и 
от външни лица, освен ако 
поставената на съоръжението 
забранителна табела не го 
забранява изрично.

Товарните устройства, 
високоповдигачите и крановете 
могат да се използват само с 
изричното разрешение от страна 
на BASF и след издаване на 
сертификат за годност.

x x x

513
Какво трябва да направя, ако 
почувствам несигурност при 
извършване на работа?

Продължавам работата си възможно 
най-добре.

Прекъсвам работата си и ще 
попитам моите колеги или лицето 
за контакт в BASF.

Без допълнително обяснение 
изисквам от колегите да 
приключа работа.

x x

514
Кога служителят трябва да бъде 
инструктиран?

Максимум веднъж годишно. Преди започване на работа и 
след това наредовни интервали.

Само когато възникне трудова 
злополука. x

515

Как трябва да протече инструктажа 
за темата „Опасни вещества“?

Служителят прочита инструкциите за 
работа с опасни вещества.

Ръководителят предава на 
съответния служител 
информационния лист за 
безопасност за опасното 
вещество, за да го прочете.

При опасни вещества служителят 
трябва да бъде инструктиран 
устно за основите на работата с 
опасни вещества.

x

516

Като ръководител, как трябва да 
постъпя, преди да възложа на някой 
служител работа върху конструкция?

Трябва да уведомя по телефона 
производителя на конструкцията за 
тези дейности.

Трябва да проверя дали 
конструкцията е подходяща за 
предвидените работи ида 
документирам проверката.

Нищо, тъй като моите служители 
са запознати с работите върху 
конструкция. x

601
Какво трябва да направя на 
работното си място след 
завършване на работата?

След като приключа, почиствам 
работното си място.

Всичко, което вече не ми е 
необходимо, мога да оставя на 
място.

Прибирам инструментите и си 
тръгвам. x x

602

Какво трябва да направите, ако сте 
извършили работа, за която е 
предоставено разрешително?

Разрешителното може да се 
изхвърли по правилен начин (само в 
кошчето за боклук, не на 
площадката).

Трябва да се запиша при 
ръководителя, че съм приключил; 
разрешителното е изпълнено, 
когато задачата е свършена.

Разрешителното трябва да се 
потвърди с подпис на 
упълномощен представител и да 
се върне обратно на издаващото 
го предприятие.

x x
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603

Какво трябва да направя с 
разрешителното, ако се налага да 
прекъсна работата си до следващия 
ден?

Това си е мое решение: ако се 
страхувам, че може да загубя 
разрешителното, предавам го в 
предприятието, в противен случай 
мога да го взема със себе си.

Прибирам разрешителното в 
себе си и го връщам едва когато 
работата е свършена.

Оригиналът на разрешителното 
винаги трябва да се върне в 
предприятието преди края на 
работния ден, дори ако работата 
все още да не е приключена. 

x x

701

Какво означава сигналът за 
опасност „Jodelton“? (бързо 
повишаващ и понижаващ се сигнал) 

Авариен сигнал: Прекратете работа и 
потърсете сборния пункт. При това 
не използвайте асансьора; бягайте 
напряко на посоката на вятъра.

Предупредителен сигнал: 
Вземете предпазни мерки 
съгласно инструкциите на 
предприятието и изчакайте за 
нови указания.

Предупредителенo съобщение: 
Отворете вратите и прозорците, 
за да могат да се чуват добре 
всички съобщения. x x x

702

Какво означава сигналът за 
опасност „Typhon“? (сигнален тон с 
периодично спиране)

Предупредителен сигнал: Вземете 
предпазни мерки съгласно 
инструкциите на предприятието и 
изчакайте за нови указания.

Предупредителенo съобщение: 
Отворете вратите и прозорците, 
за да могат да се чуват добре 
всички съобщения.

Авариен сигнал: Прекратете 
работа и потърсете сборния 
пункт. При това не използвайте 
асансьора; бягайте напряко на 
посоката на вятъра.

x x x

703

Какво трябва да спазвам, когато 
търся сборния пункт в случай на 
аларма?

Трябва да се придвижа към сборния 
пункт от проветривата страна, като 
при това вървя напряко на посока на 
вятъра.

Трябва възможно най-бързо да 
достигна сборния пункт.

Трябва да се придвижа към 
сборния пункт от проветривата 
страна, като при това не трябва 
да внимавам за особености.

x x x

704

Какво трябва да правя с 
регистрационната си карта в случай 
на аларма?

Оставям регистрационната си карта 
на регистрационното табло, 
откачването става на сборния пункт.

Вземам регистрационната си 
карта от регистрационното табло 
и я закачвам отново на него при 
сборния пункт.

При случай на аларма 
регистрационната карта няма 
никакво значение. x x x

705

Първи/първа виждате тежка 
злополука. Какво е първото, което 
ще направите?

От стационарния телефон във 
фабриката ще се обадя на 112 или от 
мобилния телефон ще позвъня на 
0621/60-112 и ще окажа първа 
помощ.

Ще поговоря за това с други лица 
или с колегите. Разговорът 
освобождава.

Веднага попълвам доклад за 
злополука, за да няма забавяния 
при медицинското лечение. x x x



Български
Група Тематични групи                                                       
100 На входа на фабриката Bitte beachten Sie
200 На производствената площадка
300 В предприятието
400 На работното място
500 По време на работа
600 След завършване на работа
700 В случай че някога се случи нещо
800 Добро сътрудничество

Die geeignete Testkategorie für den Mitarbeiter wird vom Kontraktorbeauftragten oder 
Aufsichtsführenden des Kontraktorers festgelegt.
Bitte teilen Sie dem Personal der BASF Ausweisstelle J660 mit, welchen Test Sie ablegen wollen (BT oder 
HW oder AF)

Въпрос№ на 
въпрос A B C BT AFHW

BT = Bürotätigkeiten und Tätigkeiten ohne Meldepflicht
HW = Handwerker und Tätigkeiten mit Meldepflicht
AF = Aufsichtsführende

Stand: 01/08/2019

706

Къде мога да намеря номерата за 
спешни повиквания?

На разрешителното. Работниците винаги имат 
бележка с номерата за спешни 
повиквания на куфарите за 
инструменти.

На разпоредбите за случаи на 
аларма и на задната страна на 
моята карта BASF. x x x

707

Колега е претърпял леко 
нараняване в областта на ръката по 
време на работа. Какво ще 
направите?

Ще сложа лейкопласт, след това 
колегата може да продължи работа.

Винаги при нараняване, без 
значение колко е сериозно, 
трябва да се извика спешна 
помощ.

Нищо, колегата може сам да се 
погрижи за себе си.

x x x

708

При работа по тръбопровод изтича 
непозната течност. Върху кожата Ви 
са попаднали няколко пръски. Какво 
ще направите?

Ще изсъхне, просто продължавате 
работата си.

Използвате ЛПС за забърсване и 
при необходимост старателно 
измивате засегнатия участък. 
След това можете да продължите 
работа.

Измивате старателно засегнатия 
участък (при необходимост 
използвате авариен душ) и се 
обаждате на номера за спешни 
повиквания. Информирате 
предприятието и ръководителите.

x x

709
Колко дълго трябва да остана под 
аварийния душ при намокряне с 
продукт?

Оставам под аварийния душ до 
пристигане на спасителната служба.

Когато реша, че вече не съм 
намокрен с продукт, мога да 
прекратя поливането с душ.

Това решение е оставено на мен, 
няма разпоредби за това. x x x

710

Колега е претърпял злополука. 
Какво трябва да се направи първо 
при оказване на първа помощ?

Нищо, тъй като от бърза помощ 
разбират най-добре какво се прави, 
те ще се погрижат за всичко 
останало.

Всеки изпълнител е отговорен за 
необходимите съобщения на BG 
и/или властите. Затова 
представителят на BASF трябва 
незабавно да бъде информиран.

Достатъчна е устна информация 
към представителя на BASF, не 
са необходими други съобщения. x

711

Колега е намокрен с продукт, 
хоспитализиран е в болница за 
наблюдение. Какво трябва да 
направите?

Информирате роднините и на 
следващия ден посещавате колегата 
в болницата.

Нищо, спасителната служба към 
BASF вече е направила всичко 
останало.

Всеки изпълнител е отговорен за 
необходимите съобщения на BG 
и/или властите. Затова 
представителят на BASF трябва 
незабавно да бъде информиран.

x



Български
Група Тематични групи                                                       
100 На входа на фабриката Bitte beachten Sie
200 На производствената площадка
300 В предприятието
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800 Добро сътрудничество
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Въпрос№ на 
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712

Преди няколко дни служител от 
Вашата работна група е претърпял 
злополука и е в отпуск по болест. 
Днес се връща отново на работа. 
Какво ще направите?

Планирате срок за разследване на 
инцидента и при това каните както 
своите ръководители, така и 
представители на BASF и на 
предприятието, където се е случила 
злополуката.

Служителят може да се заеме с 
обичайната си работа. 
Разследването на инцидента се 
организира от представители на 
BASF, като във всички случаи те 
трябва да участват заедно със 
засегнатия служител.

Служителят може да се заеме с 
обичайната си работа.

x

713

Един от Вашите служители е 
претърпял инцидент и ще отсъства 
за няколко дни. Какво трябва да 
организирате?

Бързо намирате заместник на 
липсващия служител, тъй като 
работата трябва да продължи.

Информирате представителите 
на BASF, организирате 
необходимите съобщения на BG 
и/или властите и, доколкото е 
възможно, документирате 
процеса на злополуката с цел 
подготовка на разследване на 
инцидента.

Абсолютно нищо, тъй като не сте 
причина за злополуката. 
Служителят е трябвало повече 
да внимава. Разследването на 
инцидента е в компетенциите на 
BASF.

x

714
Как ще разберете, че след алармен 
сигнал е алармата е прекратена.

Нов сигнал „Jodelton“ Нов сигнал „Typhon“ От противопожарната служба на 
сборния пункт или по 
радиоговорителите.

x x x

801
Кой е отговорен за личната ми 
безопасност?

Аз и моите колеги, всеки е отговорен 
за безопасността.

Охраната на фабриката. Лицето за контакт в 
предприятието е отговорно за 
моята безопасност.

x x x

802

В чии компетенции е безопасността 
на моите колеги?

Моите колеги са възрастни и могат 
сами да се грижат за своята 
безопасност.

Аз и моите колеги, всеки е 
отговорен за безопасността.

Единствено началникът на 
линията е отговорен за 
безопасността на своите 
служители.

x x x

803

Трябва ли да сигнализирам за 
небрежност от страна на други 
лица?

Ако не се чувствам комфортно с 
това, не бива да критикувам колеги и 
да сигнализирам за небрежност.

Не, сигнализирането за 
небрежност от страна на други 
лица би могло да доведе до 
стачка.

Да, това допринася за по-
голямата безопасност на всички.

x x x
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804

Като изпълнител или посетител мога 
ли да сигнализирам за небрежност 
от страна на служител на BASF?

Не, това би могло да доведе до 
стачка.

Да, това допринася за по-
голямата безопасност на всички.

Не е възможно служител на BASF 
да греши. Като изпълнител би 
трябвало да прочета отново 
прилежащите общи правила.

x x x


