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УТВЪРДИЛ 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР  
Съгласно Заповед № 790/12.09.2022 г. 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

за безопасна работа при извършване на строително-ремонтни работи 

за учебната 2022/2023 г. 

 

I. Права, задълженията и отговорностите на лицата, които ръководят или 

управляват съответните трудови процеси – работодател или технически ръководител: 

1. Изпълнява и контролира спазването на изискванията за ЗБУТ  по работни места в ПГД 

„Елисавета Вазова 

2. Провежда инструктаж по ЗБУТ на ръководените от него работници по работни места 

за извършваните строително-ремонтни дейности, изготвен от фирмата-изпълнител; 

3. Дава указания и нареждане за извършване на строително-ремонтните дейности по 

работни места, съобразени с конкретните условия на работа в ПГД „Елисавета Вазова“. 

4. Не допуска до работа работници употребили алкохол или упойващи вещества, както и 

непреминали инструктаж. 

5. Осигурява прекратяване на работата и извежда всички лица от строителната площадка, 

строежа или съответното работно място, когато има сериозна или непосредствена 

опасност за здравето или живота им или когато са налице условия, при които се изисква 

спиране на работа; при отсъствието му от строителната площадка тези задължения се 

изпълняват от посочени от него лица с необходимата квалификация; 

 

II. Изискваната правоспособност или квалификация на работещите за извършване 

на СРР по определени строителни технологии и на операторите на строителни 

машини и инструменти 

1. За извършване на строително-ремонтни работи е необходимо лицата да са: 

- навършили 18 години; 

- преминали медицински преглед; 
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- преминали инструктажи по безопасност и здраве при работа от прекия им ръководител 

за изпълняваните им дейности, който е изготвен за конкретните им дейности от фирмата-

изпълнител. 

2. Строително-ремонтни работи да се извършват само от работници, които са обучени и 

инструктирани по здравословни и безопасни условия на труд от прекия им ръководител. 

III. Изискванията за ЗБУТ в ПГД „Елисавета Вазова“: 

1. Работещите строително-ремонтни работи се осигуряват с работно облекло и лични 

предпазни средства от работодателя им, съгласно утвърденот него списък. 

2. Да не се допускат до работа лица, които са без изискващите се за съответния вид работа 

лични предпазни средства и не са инструктирани и обучени за използването им. 

3. Конкретните решения и изисквания за осигуряване на безопасната работа се определят 

с Плана по безопасност и здраве на фирмата-изпълнител. 

4. Преди започване на работа на строителната площадка да се направи оценка на риска 

от работодателя на фирмата-изпълнител. 

5. На обекта да се поставят знаци и сигнали за безопасност при всички конкретни 

дейности и работни места от фирмата-изпълнител. 

6. Използват се от всички работещи само изправни машини, съоръжения, уреди, 

инвентар, инструменти и други в съответствие с тяхното предназначение. 

7. При работа с машини в затворени помещения да се осигури добра вентилация в тях. 

8. При изпълнение на бояджийски работи с пневматични апарати в помещения, както и 

при използване на бързосъхнещи бои, съдържащи вредни летливи вещества, 

работниците да ползват респиратори от подходящ тип и предпазни очила. 

9. Работещите строително-ремонтни работи се осигуряват с битова база на работната 

площадка според конкретните условия в гимназията. 

10. Работещите се осигуряват с преносима аптечка, заредена с медикаменти и 

превързочни материали за оказване на долекарска помощ от работодателя им. 

11. Не се допуска използването на повдигателни съоръжения, които не отговарят на 

изискванията за безопасното им функциониране. 

12. Повдигателните съоръжения да се обслужват само от обучен и правоспособен 

персонал. 

13. При установяване на повреда на каквото и да е работно оборудване незабавно да се 

уведоми прекия ръководител на фирмата-изпълнител и да се преустанови работа. 

14. Работните места след приключване на работа да се почистват, отпадъците да се 

изхвърлят своевременно на определените за това места в гимназията от съответните 

работници. 

15. Всички входове и изходи да се поддържат свободни по време на строително-

ремонтните дейности. 

16. Всички работници строго  да спазват разпорежданията на прекия си ръководител за 

безопасна работа за съответната изпълнявана дейност, да пазят живота и здравето си при 

изпълнение на трудовите си зъдължения, както и тези на работещите около тях. 

 

Тази Инструкция да се доведе до знанието на всички работници от прекия им 

ръководител срещу подпис в Инструктажната тетрадка в ПГД „Елисавета Вазова“ 

 

 

 

Изготвил: инж. Джина Бонева 


