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2. ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА РЕД И БЕЗОПАСНОСТ 

ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА ПРИ ПОДГОТОВКАТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА 
СПЕЦИАЛИЗИРАНОТО ИЗЛОЖЕНИЕ ЗА ЗЕМЕДЕЛИЕ БАТА АГРО 

 
 
1.   На работа се постъпва след извършен първичен медицински преглед и без установени медицински 
противопоказания за дадената работа. 
 
2.   Работещите подлежат на задължителни предварителни и периодични медицински прегледи, 
съгласно Наредба № 3 (ДВ., бр. 16 /1987 г., изм. бр. 65/1991, бр.102/1994г. И бр.78/2005г.) и Наредба № 
7/2015 г. за минималните изисквания за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при 
работа с видеодисплеи (ДВ., бр. 70/2005 г.). 
 
3.   Работещите да са инструктирани, съгласно изискванията на Наредба № РД-07-2/2009г. (ДВ., 
бр.102/2009г.). Данните за проведените инструктажи да се отразяват в книгите за инструктажи. 
 
4.   С оглед предотвратяване на трудови злополуки по време на обичайния път при отиване или при 
връщане от мястото на изложението стриктно да се спазва Закона за движение по пътищата. 
Пресичането на улиците и булевардите да се извършва с повишено внимание и само на определените 
за целта места – маркирани пешеходни пътеки и светофарни уредби.  
 
5.           Всички превозни средства следва да спазват стриктно определените правила за еднопосочно 
движение на територията на изложението. Забранява се паркиране на превозни средства на пътеките 
за движение за целия период на подготовка, настаняване, провеждане на изложението и 
освобождаване на изложбените площи. 
 
6.   Забранява се поставянето и складирането на инвентар и други материали по алеите, входовете и 
изходите на изложението. Същите да бъдат винаги свободни за преминаване. 
 
7.   Не включвайте и не работете с апарати, съоръжения и инсталации, чието действие ви е непознато 
и не сте инструктирани за безопасна работа с тях. 
 
8.   Забранява се ремонт и други действия по електрическата, водопроводната, климатичната и други 
инсталации и системи освен от съответните оторизирани специалисти. 
 
9. За избягване на аварии и злополуки с електрически ток изложителите следва да съобразят 
осигурената електро връзка с необходимата мощност за всички уреди, които искат да захранят, както и 
да се спазват стриктно следните указания по електробезопасност: 

- всички щепсели и контакти трябва да бъдат тип “шуко” и да са надеждно занулени; 
- преди започване на работа с електроуреди проверете изправността на захранващият кабел и 

щепсела; 
- работа с наранен или оголен захранващ кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел е 

абсолютно забранена; 
- работете само с напълно проверени и изправни електроуреди, като стриктно спазвате 

указанията на производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа. При 
неизправност или при съмнение за такава, незабавно изключете електроуреда и уведомете 
прекия си ръководител; 
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- забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, апарати, 
устройства и поправки на захранващите ги кабели освен от оторизираните технически лица; 

- забранява се изключването на щепселите чрез издърпване на кабела. Това трябва да става чрез 
издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на контакта; 

- забранява се стъпването върху захранващите кабели или застъпването им с бюра или други 
тежки предмети; 

- забранено е усукването, връзването и пречупването на захранващите кабели; 
- всички ремонтни работи и контролни проверки по ел. инсталациите, ел. таблата и ел. 

съоръженията да се извършват от електротехници с необходимата квалификация; 
- работа с нови електроуреди да се започва само след обстойно проведен инструктаж за 

правилните и безопасни начини на експлоатация. 
  
10.  Всеки в края на работното време е длъжен да провери и остави в пожаробезопасно състояние 
работното си място, инструментите и съоръженията, с които работи. 
 
11.  След завършване на работа: 

- приведете работното си място в пълен порядък; 
- проверете дали всички електрически уреди са изключени; 
- всички отпадъци изхвърлете на определените за целта места; внимавайте да няма тлеещи 

отпадъци. 
 
12.  Не се разрешава при изграждането и аранжирането на щандове и изложбени площи да се използват 
леснозапалими или вредни за здравето материали. 
 
13.  Всеки изложител трябва да осигури противопожарни уреди (пожарогасител/и) за наетата изложбена 
площ. 
 
14.  Забранява се ползването на противопожарните уреди за други цели освен по предназначение, 
преместването от постоянните им места и препречването на достъпа до тях с материали. 
 
15.  Всеки забелязал запалване или пожар незабавно да съобщи на тел. 160 (ако се е уверил, че друг не 
е направил това), след което да уведоми пожароохранителното звено на изложението и да започне 
пожарогасене с наличните противопожарни уреди. 
 
16.  Забранява се тютюнопушенето на територията на изложението, освен на определените и 
сигнализирани със съответните знаци места, на които са поставени метални пепелници. 
 
17.  Забранено е идването на работа в нетрезво състояние и след употреба на упойващи вещества. 
 
18.  Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето си и да застрашите 
собствения си живот и живота на околните.  

 

19.  По време на работа не отвличайте вниманието си с други неща и лица. Не допускайте 
недружелюбни отношения и конфликти с колегите и ръководителите си, водещи до отвличане на 
вниманието от пряката ви дейност и до последващи аварии и злополуки. Вниманието е най – 
сигурното средство за предотвратяване на злополука 
 
20.  Всички са длъжни да оказват долекарска помощ (самопомощ, взаимопомощ, първа помощ), за която 
са обучени. 
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21.  Всички да прилагат начините на действие и поведение при аварийни ситуации, пожар или природни 
бедствия, за които са обучени. 
 
22.  Всички да са запознати и да спазват правилата и инструкциите при работа. 
 
23.  Забранено е да се извършват дейности, за които се изисква правоспособност, без наличие на такава 
и изрично упълномощаване от работодателя. 
 
24.  Товарно-разтоварни работи се извършват от лица: 

- без здравни противопоказания и физически годни да извършват тази дейност; 
- инструктирани и обучени за безопасно извършване на товарно-разтоварните работи; 
- неупотребили алкохол и/или упойващи вещества. 

 
25.  Всеки работещ при извършване на своята работа е длъжен: 

- да изпълнява точно дадените инструкции за защита на здравето и за безопасност и съдейства на 
работодателя за изпълнение на съответните мерки; 

- да използва по предназначение техническите средства и оборудването, осигурени и 
предоставени от работодателя; 

- да използва предоставените му лични предпазни средства в сътветствие с указанията на 
производителя и работодателя. 
 

26.  До извършване на товаро-разтоварни дейностти се допускат само лица, преминали обучение и 
инструктаж за безопасна работа. Не се допускат за редовно ръчно пренасяне на товари работници, 
ненавършили 18 години, бременни жени и работници със здравни противопоказния. 
 
27.  При работа задължително да се използват одобрените и предоставени съобразно степента на риска 
лични предпазни средства, за вида употребата и начина на съхранение, на които работещите са 
инструктирани(и обучени за използването на тези ЛПС,за които това е необходимо). 
 
28.  Забранява се работа с негодни ЛПС. 
 
29.  При работа с тежести трябва да се спазват физиологичните норми за работа: 

- при вдигане, преместване и пренасяне на разстояние до 2 метра, теглото на товара да не 
надвишава 15 кг за жени и 50 кг за мъже; 

- при пренасяне до 30 метра (извършва се само от мъже),теглото на товара да не надвишава 30 
кг. 
 

30.  При ръчно извършване на товаро-разтоварни работи, работещият да: 
- поема товара от разстояние не по-голямо от дължината на предмишниците; 
- вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и не по-високо от височината на 

раменете; 
- държи по възможност гърба си по-изправен, като повдига тежестта чрез подходящо приклякане. 

 
31.  При използване на колички, вагонетки и др. транспортното средство да се бута, а не да се тегли. 
 
32.  За извършване на товаро-разтоварни работи с товари над 50 кг да се използват изправни помощни 
приспособления и механизми (лостове,колички,лебедки и др.) 
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33.  За извършване на товаро-разтоварни работи с товари с тегло над 500 кг да се използват подемно-
транспортни машини. 
 
34.  Всички товари, които имат остри ръбове, да се захващат и пренасят със съответните лични предпазни 
средства или ръчни захватни приспособления 

 
35.  Тежките и извънгабаритните товари да се укрепват срещу преобръщане или приплъзване. 
 
36.  При пренасяне на товар на рамо едновременно от двама работника товарът да се поставя на едно и 
също рамо (ляво или дясно и за двамата). 
 
37.  Преместването, товаренето и разтоварването на бутилки и съдове със сгъстени газове да става с 
повишено внимание, без удари, тласкане или хвърляне. 
 
38.  Забранява се пушене и хранене по време на товаро-разтоварните дейности. 
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