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ЗАПОВЕД 

№ 27/15.09.2021 г. 

На основание чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, в изпълнение на чл. 24, ал. 1 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд и чл. 2, ал. 2 и ал. 3 от Наредба № 3 от 

27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните 

служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите, свързани със 

защитата и профилактиката на професионалните рискове, във връзка с чл. 31, ал. 1, т. 2 

и т. 24 от Наредба № 15 от 22 юли 2019 г. за статута и професионалното развитие на 

учителите, директорите и другите педагогически специалисти  

 

ВЪЗЛАГАМ: 

 

1. На Светлана Димова, на длъжност Домакин в СУ „Иван Вазов“, гр. Бургас да 

изпълнява функциите и задачите на „Орган за безопасност и здраве при работа“.  

2. Определеното длъжностно лице се ръководи и контролира от директора на училището 

и изпълнява функциите и задачите, регламентирани в Раздел II от Наредба № 3 от 

27.07.1998 г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на специализираните 

служби в предприятията за организиране изпълнението на дейности, свързани със 

защитата и профилактиката на професионалните рискове, основните от които са:  

2.1. организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд; 

2.2. консултиране и подпомагане на работодателя и другите длъжностни лица по 

прилагане на изискванията за осигуряване на безопасни и здравословни условия 

на труд при организиране и осъществяване на трудовата дейност; 

2.3. контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на 

законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците и 

служителите; 

2.4. предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и 

изисквания и при неизпълнение на определените задължения. 

3. Като минимално необходимо работно време за изпълнение на възложените функции и 

задължения определям 2 (два) часа седмично. 

 

Настоящата заповед да се връчи на горепосоченото лице и да се сведе до знанието на 

персонала срещу подпис за сведение и изпълнение. 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Галина Вълкова – на длъжност 

ЗДУД. 



 

ДИРЕКТОР:  

/Директор/ 

 

Запознати със заповедта: 

1. Галина Вълкова: 

2. Светлана Димова: 

 

 

 


