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ИЗВЪНРЕДЕН ИНСТРУКТАЖ 

НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПМГ „АКАД. НИКОЛА ОБРЕШКОВ” – ГРАД БУРГАС ЗА 

СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ В РАЙОНА НА УЧИЛИЩЕТО, СВЪРЗАНО 

С РАЗПОЛАГАНЕТО НА 150 – ТОНЕН АВТОКРАН НА ЧАСТ ОТ СПОРТНАТА 

ПЛОЩАДКА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

 СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА: 

 1. Преминаването на ученици през спортните площадки, в който се извършва 

непосредствено обслужване на строежа на корпуса на новата спортна зала от 150 – тонен 

автокран, с цел пристигане или излизане от сградата на училището. 

 2. Приближаването до строежа и спортните площадки  от всички страни, включително 

и откъм двора на училището. 

 3. Преминаването в непосредствена близост до обекта на строежа и спортните 

площадки, което може да създаде реална опасност за живота и здравето на учениците. 

 4. Хвърлянето на предмети, отпадъци и други подобни в района на строителната 

площадка и спортните площадки. 

 5. Влизането и всички опити за влизане по каквато и да е причина и по всяко време. 

 6. Преминаването и спортните игри в близост до оградата на училището  и спортните 

площадки, намиращи се в двора на училището, които могат за създадат реална опасност за 

живота и зравето на учащите и работещите в ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас. 

 7. Преминаването през сервизния изход, осигурен за достъп до сградата на коли със 

специален режим като пожарни, полицейски и др. коли, обслужващи училището. 

   

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ: 

 1. Да изслушват внимателно инструктажа на учителите по Физическо възпитание и 

спорт, Домашна техника и икономика, Технологии  и да се разписват за това в поименни 

списъци. 

2. Да спазват стриктно дисциплината и разпорежданията на учителите си. 

3. Да се пазят от действащи машини и механизми, отвори на шахти и инсталации. 
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4. Да спазват правилата за движение по улиците и пътищата в района на строежа и 

спортните площадки. 

5.  Да спазват санитарно – хигиеннните правила. 

 6. Да уведомяват незабавно учителите си при здравословни проблеми или 

констатирани нарушения. 

 7. Да влизат и излизат от сградата на училището само от централния вход на 

училището, откъм бул. „Стефан Стамболов” и от входа на спортния салон за часове по 

Физическо възпитание и спорт. 

 Учениците в ПМГ „Акад. Никола Обрешков” – град Бургас са длъжни да спазват 

всички инструкции, табели, опознавателни и предупредителни знаци в района на строежа 

както и всички правила от Правилника за безопасни условия на труд и учене на ПМГ „Акад. 

Никола Обрешков” – град Бургас и Закона за здравословни и безопасни условия на труд, 

касаещи действията и поведението им в обсега на строителни машини, кранове, кулокранове, 

хаспели, бетоновози, автоматична техника и други машини и съоръжения. 

 Учениците са длъжни да се запознаят с Плана за безопасност и здраве, публикуван в 

сайта на училището. 

 Всички ученици са длъжни да се подпишат в книгата за извънреден инструктаж.  
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