
            
 

          
 

Защо Lock Out/ Tag Out ? 
 

• Човешкият фактор 

Човешката грешка играе жизненоважна роля в определянето на стандартите за безопасност на 

работната среда. Въпреки задълбоченото обучение, документация и опит, винаги ще съществува този 

рисков марж на човек, който просто прави грешка, независимо колко пъти е изпълнявал задачата. 

Последиците обикновено са санкции, плащания за нарушения на безопасността, инциденти на работното 

място, медицински разходи, разходи за застраховане и други. С наличните днес ресурси, тези фактори 

са предотвратими и свързаните с тях разходи, сведени до минимум. С Lockout/Tagout системата, този 

риск може да бъде почти елиминиран. 

 
• Процедура за безопасност 

 
„Lockout/Tagout“  е процедура за безопасност, използвана в индустриалните среди, за да се гарантира, 

че опасните машини са правилно изключени и не могат да бъдат пуснати в експлоатация отново, преди 

приключване на дейностите по поддръжка или ремонт. В индустриалните процеси може да е трудно да 

се установи къде са източниците на опасност. Много често, те се намират в различни помещения, от 

това, в което са машините. Затова, опасните източници на енергия трябва да бъдат изолирани и 

неработещи, преди да се започне работа по въпросното оборудване. Изолираните източници на енергия 

се заключват и върху ключалката се поставя етикет, идентифициращ работника, който го е поставил. 

Работникът държи ключа за заключващото устройство, като гарантира, че само той може да извади 

ключалката и да стартират машината. Това предотвратява случайно стартиране на машина, докато е в 

опасно състояние или докато работник е в пряк контакт с нея. Lockout/Тagout се използва в различни 

отрасли като безопасен метод за работа с опасно оборудване и се налага от законодателството на много 

страни. 

 

• Същност на процедурата 

 
Процедурите се разработват, документират и използват за контрол на потенциално опасната енергия, 

когато служителите участват в дейностите, обхванати от нея. Процедурите за блокиране се отнасят до 

документирани стъпки, които се предприемат за привеждане на машината в нулево енергийно 

състояние. След като се създаде процедура за обезопасяване, се поставят заключващи устройства на 

устройствата за изолиране на енергия, които дават възможност на персонала да поддържа контрола 



върху опасната енергия. Маркиращите устройства (табели/етикети) имат за цел да покажат, че 

оборудването е в изолирано състояние и най-вероятно някой извършва поддръжка на него. 

Когато гореспоменатите действия се комбинират, процедурата „Lockout / Tagout“ се отнася до 

блокиращи устройства и идентификационни етикети, които се използват заедно, за да покажат, че 

квалифициран човек безопасно изпълнява задача върху оборудване с изолирани опасни 

енергоизточници. Когато служителите следват процедурите на „Lockout / Tagout“ те са в състояние по-

добре да се защитят от неочаквано повторно зареждане или освобождаване на съхранена енергия. 

 

• Работодателят 
 
Работодателят осигурява обучение, за да гарантира, че целта и функцията на програмата за енергиен 

контрол се осъзнават от служителите и че служителите придобиват знанията и уменията, необходими за 

безопасното прилагане, използване и премахване на енергийния контрол. 

Когато става въпрос за „Lockout / Tagout“ съществуват две категории хора, които се нуждаят от 

обучение: „Оторизирани“ и „Засегнати“ служители. Съгласно обучението, всеки „Оторизиран“ служител 

трябва да премине обучение за разпознаване на приложими опасни енергийни източници, вида и 

големината на наличната енергия на работното място, както и методите и средствата, необходими за 

изолиране и контрол на енергията. Всеки „Засегнат“ служител се инструктира за целта и използването 

на процедурата за енергиен контрол. „Оторизирани служители“ са тези, които прилагат заключващите 

устройства, а „Засегнатите служители“ са тези, които се намират в района по време на блокиране. 

Последните могат да бъдат различни, от оператори до трети страни изпълнители , подизпълнители, 

външни доставчици на процеси, продукти и услуги,. Ако те са в близост до местата на прилагане на 

LOTO процедурата, те са засегнати. 

 
• Проверка и одит на процедурата 

 
Работодателят извършва периодична проверка на процедурата за енергиен контрол, най-малко веднъж 

годишно, за да гарантира спазването ѝ и изискванията на стандартите за безопасност. 

Периодичният одит е ключов компонент за поддържане на системата „Lockout / Tagout“  в степен за 

безопасност и ефикасност. Наред с обучението и комуникацията, е необходим и протокол за 

проследяване на периодичните проверки. Обучените и преквалифицирани служители се оборудват с 

това, което им е необходимо, за да извършват работата безопасно и ефективно. Промените в персонала 

и оборудването налагат поддържане на квалификацията за прилагане на LOTO процедурата и 

свързаните с нея устройства. 

Периодичните проверки / одити помагат на компаниите да поддържат установените процедури за 

минимизиране на риска, заедно с поддържането и спазването, което в крайна сметка е защита на 

инвестициите в програмата за безопасност. Целта на периодичния одит е да предостави обективни 

доказателства до каква степен LOTO процедурата и свързаните с нея технически мерки и устройства са 

ефективни и ефикасни за минимизиране на рисковете за безопасността и здравето.  
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