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ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С НАФТАЛИН 

 

 

Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1. Тези правила се прилагат при извършване на дейности по съхранение, обработка, 

инвентаризации и предаване на тъкани, третирани с нафталин в складовите помещения на 

базите на ТД „Държавен резерв”. 

 

Раздел II 

ОПИСАНИЕ НА НАФТАЛИНА 

 

Чл. 2. (1) Нафталинът (CAS № 91-20-3) е твърдо вещество с безцветни люспести 

кристали и  специфична миризма.  

(2) Нафталинът се използва предимно на кристали във фабрични торби от 25 кг.  

(3) Нафталинът се съхранява на хладно и сухо място в добре затворени опаковки, 

достъпен само за компетентни лица при препоръчителна температура за съхранение - 15-250. 

Нафталинът е необходимо да се държи далеч от хранителни продукти и напитки. 

(4) Нафталинът се използва за предпазване на тъкани от молци и други вредители. 

 

Раздел III 

ОПАСНОСТИ ПРИ ИЗПОЛЗВАНЕ НА НАФТАЛИН 

 

Чл. 3. (1) При работа с нафталин са налични следните особености: 

1. нафталинът е вреден при поглъщане; 

2. нафталинът може да причини дразнене на очите; 

3. нафталинът дразни кожата и лигавиците; 

4. за нафталина съществуват данни за канцерогенен ефект, но данните са недостатъчни; 

5. нафталинът е лесно запалимо вещество. 

     (2) Продължителната работа с нафталин води до следните увреждания: 

 1. увреждане на нервната система, стомашно-чревния тракт и бъбреците, изменение в 

кръвта, катаракта; 

 2.  предизвикване на алергични реакции; 

      3. действие върху кожата, като предизвиква еритема, екземи, поява на червени петна. 

 



 

Раздел IV 

ПРАВИЛА ПРИ УПОТРЕБА НА НАФТАЛИН 
 

Чл. 4. (1) За работа с нафталин се допускат само лица, които са: 

1. преминали медицинско наблюдение, физически здрави; 

2. преминали инструктаж по безопасност и здраве при работа; 

3. запознати с настоящите правила и оценката на риска. 

       (2) При работа нафталин трябва да се използват подходящи лични предпазни 

средства,посочени в Чл. 5. 

       (3) Освен на работещите директно с нафталин в базите на ДА ДРВВЗ, необходимо е ЛПС 

да се осигуряват и на длъжностните лица, провеждащи инвентаризации на текстилните 

изделия, обработвани с нафталин. 

       (4) Дейностите, свързани с  нафталин следва да се извършват през студения период на 

годината (при температури на въздуха до 15С). 

       (5) При третиране на тъканите с нафталин продължителността на работа без прекъсване 

не трябва да надвишава 2 (два) часа за едно лице и 4 (четири) часа при провеждане на 

инвентаризация и предаване на тези материали.   

       (6) Преди и след работа с нафталин помещенията следва да се проветряват добре. 

       (7) Не се допуска в складовите помещения да се яде, пуши и да се пият течности в 

близост до съдовете/опаковките с нафталин. 

       (8) При работа с нафталин, след приключване на работата и при прекъсване лицето 

следва да измие ръцете си. 

       (9) След работа с нафталин работното облекло трябва да се изпере. 

 

Раздел V 

ЛИЧНИ ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 
 

Чл. 5. За осигуряване на безопасност при работа с нафталин е задължително 

използването на следните лични предпазни средства: 

1. за дихателна защита - маски със сменяеми филтри А- (Р3); 

2. за ръцете – защитни ръкавици от подходящ материал, напр. нитрилкаучук; 

3. за очите – защитни очила, плътно прилепващи; 

4. за тялото – предпазно работно облекло. 

 

Раздел VI 

ПЪРВА ПОМОЩ ПРИ ИНЦИДЕНТИ С НАФТАЛИН 

 
        Чл. 6. (1) При вдишване на нафталин,  пострадалият трябва да бъде изнесен на чист 

въздух и да бъде потърсена медицинска помощ. 

        (2) При поглъщане на нафталин незабавно трябва да бъде потърсена лекарска помощ.  

        (3) При замърсяване на очите, следва същите да бъдат подложени на обилно измиване с 

вода в продължение на няколко минути, като клепачите трябва да бъдат затворени по време 

на измиването.При продължаващи оплаквания, лицето следва да се  консултира с лекар. 

        (5) При замърсяване на кожата, следва да се отстранят замърсените дрехи от 

пострадалото лице,  а засегнатата област да се измие обилно количество вода. 

        (6) При пожар, за потушаването му, се използва пясък за гасене. 

 



 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА 

 

§ 1. Настоящата инструкция е утвърдена със Заповед № …………………... на Председателя 

на ДА ДРВВЗ и влиза в сила от …………………… . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


