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ПРАВИЛА ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 

1. Всички дейности на производствената площадката на АГРОПОЛИХИМ АД  трябва да бъдат извършвани съгласно 

приложимите Европейски директиви и действащото българско законодателство.  

 

2. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ представя на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ изготвен от него Анализ на риска, съгласно който да се 

определят подходящи превантивни мерки и да се предвидят колективни и лични предпазни средства. 

 

3. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ трябва да представи необходимата информация за политиката по безопасност на фирмата и 

нейните подизпълнители . 

 

4. Всички описани изисквания се отнасят и за ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ на фирмата.  

ПОДИЗПЪЛНИТЕЛИТЕ осъществяват дейността си под ръководството и контрола на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, като работниците им дължат подчинение на съответните длъжностни лица на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

и ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

5. До работа ще бъде допускан само обучен персонал в добро здравословно състояние. Особено внимание да се 

отдели за персонала, който ще работи в затворени съдове и на височина. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да представи 

използвания критерий за подбор. При констатирани нарушения на здравословното състояние, непозволяващи на 

работника да изпълнява безопасно задълженията си, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен незабавно да го замени. 

 

6. На целия персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, вкл.специалисти с ръководни функции и помощен персонал  се 

провеждат: начален инструктаж в отдел “Безопасни условия на труд“ в АГРОПОЛИХИМ АД и от обектната 

противопожарна охрана, както и  инструктаж на работното място от представител на съответното производство. 

Няма да бъде допускан до работа персонал, непреминал инструктаж. При необходимост от ползване на 

допълнителен персонал, ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ е длъжен да уведомява незабавно ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ за организиране на 

инструктажа преди започване на работа на площадката на “АГРОПОЛИХИМ” АД . 
 

Всички дейности по ремонт, експлоатация и поддържане на инсталациите се осъществяват от правоспособни лица, 

в случайте когато това се изисква от специални нормативни актове, действуващи на територията на Р. България.  

 

7. Когато повече от една фирма трябва да работи на едно и също работно място по едно и също време, предварително 

ще бъде определен координатор от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ не само за работните дейности, но и за управление на риска. 

 

8. Координационни срещи: Преди започване на работа и ежедневно ръководителят на обекта от страна на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ ще организира срещи с отговорника по охрана на труда на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. Забележки, 

направени от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ, следва да бъдат взети предвид колкото е възможно по-бързо, съгласно приоритети, 

основани на потенциалния риск. Възможно е ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ да получи допълнителни основателни инструкции 

от ръководния персонал по време на работа, при отчитане на сроковете и задълженията, поети по договора. 

 

9. Задължителни за ползване са: подходящо работно облекло, позволяващо идентификация на фирмена 

принадлежност (фирмен надпис), каски, ръкавици, предпазни очила, противопрашни маски  и обувки. Представят 

се сертификати за проверка на предпазни колани. 

 

10. Разрешителни (за огневи работи; за изкопни работи; за упражняване на дейност по надзорните наредби; за работа 

в затворени съдове; за извършване на взривни работи; за механично обезопасяване; за прекъсване на захранване с 

ток, вода, пара, въздух, газ, масло, др.специфични документи) трябва винаги да са на разположение на работната 

площадка. Валидни сертификати от проверки, направени от оторизираните органи, трябва да бъдат представени 

преди началото на работата. 

 

11. Работно оборудване (вкл.електроженови апарати; оборудване за газо-кислородно рязане и заваряване; безопасно 

осветление; повдигателни съоръжения; временни ремонтни скелета и стълби; противопожарни и средства за първа 

помощ) трябва да бъде в изправност, надлежно проверено и използвано по предназначение. Валидни сертификати 

от проверки трябва да бъдат представени преди началото на работата. Сертификатите от проверката трябва винаги 

да са на разположение на работната площадка. 

 

12. Организация на работната площадка: 

Специфичните правила по безопасност за АГРОПОЛИХИМ АД  трябва да бъдат спазвани.  
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Забранява се ползването на оперативните инсталации или части от тях без разрешение на съответното длъжностно 

лице на  ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ. 

Разрешената скорост на движение на МПС  в района на АГРОПОЛИХИМ АД-гр. Девня  е 10 км/час. 

В случай че колективните предпазни средства не могат да предотвратят настъпване на риск, трябва да се прилагат 

лични предпазни средства, като предпазни колани и т.н. 

Работната площадка при ремонт трябва да бъде определена от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ с подходящи ограждения 

(прегради, ленти, отцепления) и сигнализирана със знаци по безопасност. При работа на височина хората, 

оборудването и използваните материали  трябва да бъдат защитени от падане. 

За превоз на материали и хора да се използват само предварително уточнени с представител на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ 

пътища.  

Кислородните и газовите бутилки се ползват само в изправено положение, при изправни редуцир-вентили и 

капачки. Поддържат се чисти и обезмаслени. Ползват се на препоръчаните пожаробезопасни разстояния едни от 

други и от запалителни материали. Съхраняват се и се транспортират съгласно правилника по безопасност на 

труда. 

 

13. По всяко време на работа съответното работно място следва да бъде подредено. Всички материали и резервни 

части се подреждат, а работната площадка се  почиства от отпадъци незабавно след работа.  

 

14. Забранено е храненето на работната площадка. Това може да става само в помещения, отговарящи на санитарните 

изисквания.  

 

15. Опасни материали:  

Условията, при които използвани от ИЗПЪЛНИТЕЛЯ опасни материали ще бъдат доставяни, съхранявани и 

ползвани, следва да бъдат описани за всички приложими дейности. ИЗПЪЛНИТЕЛЯТ следва да определи 

необходимите лични предпазни средства, съгласно оценката си на риска. 

 

16. Правила на поведение: 

Употребата на алкохол на площадката на “АГРОПОЛИХИМ” АД  е абсолютно забранена.  

Всички злополуки, инциденти, наранявания, оказана първа помощ, материални повреди, трябва незабавно да бъдат 

докладвани на съответното длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и на отговорника по охрана на труда на 

АГРОПОЛИХИМ АД . 

Сигналите за спешни случаи, използвани в АГРОПОЛИХИМ АД, трябва да бъдат познати и спазвани. Целият 

персонал на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, както и на подизпълнителите му на работната площадка на АГРОПОЛИХИМ АД,  

трябва да бъде информиран за тези сигнали. 

Задълженията и отговорностите на ИЗПЪЛНИТЕЛЯ, ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ и засегнати страни са упоменати в Закона 

за здравословни и безопасни условия на труд-1997 г. 

 

17. В случаите, когато длъжностно лице на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ констатира, че работник или служител на 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ не спазва настоящите правила, компетентният орган на АГРОПОЛИХИМ АД отправя до 

ИЗПЪЛНИТЕЛЯ: 

- Първо - предупреждение - устно 

- Второ - предупреждение - писмено 

- Трето - искане за  освобождаване от работната площадка 

В случай на неспазване на тези правила и при единични груби нарушения на правилата по безопасност, 

ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ е в правото си, след информиране на засегнатия/засегнатите лица, да не ги допусне до 

изпълняваната работа, с всички произтичащи от това неустойки за ИЗПЪЛНИТЕЛЯ. 

 

18. Оценяване: 

Когато се изпълняват дейности на работната площадка на АГРОПОЛИХИМ АД, всички техни аспекти, в т.ч. по 

здравословни и безопасни условия на труд, както и въздействие върху околната среда, и техните резултати 

подлежат на оценяване. Резултатът от тази оценка може да бъде решаващ за евентуално възлагане на бъдещи 

задачи от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ.  

 

19. Тези Правила са приети на Заседание на Съвета на директорите с Протокол № 2 от 14.01.2000 год. и влизат в сила 

считано от датата на приемане /14.01.2000 г./, и са изменени и допълнени на Заседание на Съвета на 

директорите от 05.11.2015 г. /в сила от 05.11.2015 г./. 


