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УТВЪРЖДАВАМ:  
                                      .                                                                      ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА 

ДИРЕКТОР НА ОУ ”СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
                                                                                                           СЕЛО КОНСТАНТИНОВО 

Заповед №РД-09-293/14.09.2021г. 
 

 
 

ПРАВИЛНИК  
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 

НА ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД 
 

В  ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ „СВЕТИ КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ” 
 

 
ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Чл. 1. С този Правилник се определят:  
1. Единни правила, норми и изисквания за безопасност при организацията на 

образователния процес с цел създаване на оптимални условия за опазване здравето и живота 
на учениците. 

2. Изискванията за опазване живота и здравето и повишаване работоспособността на 
педагогическите специалисти и непедагогическия персонал. 

3. Конкретните задължения и отговорности на училищно ниво във връзка с 
изграждането у учениците на необходимите умения и навици за спазване правилата за 
безопасност. 

4. Изискванията за намаляване нервно-психическото натоварване на персонала. 
5. Правилникът важи за всички служители, родителите на учениците, както и за външни 

лица, посещаващи по различен повод училището. 
6. Всички служители, при извършване на ежедневната си дейност, подлежат на контрол 

за спазване на правилата по безопасност на труда и безопасно възпитание и обучение на 
учениците. 

Чл. 2. Необходимост от създаване и прилагане: 
1. Формиране на система от знания, умения и навици, свързани с прилагане на норми за 

безопасни условия за възпитание, обучение и труд.   
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техниката, природата и хората. 
3. Повишаване нивото на подготовка с оглед постигане на адекватно поведение при 

екстремни ситуации. 
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4. Познаване основните характеристики на вероятните производствени аварии, 
природни, социални бедствия и пожари и формиране мотивирано поведение към тях, 
отговорно отношение към въпросите за личната безопасност и придобиване практически 
умения за оказване на първа помощ. 

5. Ограничаване достъпа на случайни и съмнителни лица в сградата и района на 
училището и осигуряване рационален пропускателен режим.  

6. Специфика на дейността на училището. 

РАЗДЕЛ I 
ОБЛАСТИ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 

 
Чл.3.Правилникът се прилага за учениците, педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал в ОУ „ Свети Климент Охридски”, както и за лицата, които по 
различни поводи се намират в училищната сграда, площадки, терени и др. 
Чл.4. Правилникът урежда техните права и задължения по осигуряване и контролиране на 
безопасните условия на възпитание, обучение и труд.  
Чл.5. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при провеждане 
на възпитанието, учебната, извънкласната и извънучилищната дейност и при извършване на 
трудови дейности се спазват установените в Република България единни правила за 
безопасност на труда. 

РАЗДЕЛ II 
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА И УЧАЩИТЕ СЕ ЗА 

ОСИГУРЯВАНЕ И СПАЗВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 
 

І. Училищно ръководство 
Чл. 6.  Училищното ръководство е длъжно да осигурява на учениците и служителите в 
училището напълно безопасни условия за обучение, възпитание и труд. 
Чл. 7. Ръководството  е длъжно да осигури : 

1. подходящи стаи за кабинети ; 
2. прилагането на изискванията  за безопасност, хигиена на труда и противопожарна 

охрана на класните стаи ; 
3. необходимото противопожарно оборудване, както и изправността на наличните 

противопожарни съоръжения; 
4. изправността и надежността на пътищата за евакуация, правилната експлоатация на 

отоплителната и на електрическата инсталация ; 
5. запознаване на учениците, педагогически специалисти  и непедагогическия 

персонал, на родителите с правилата за осигуряване на безопасни условия на 
обучение, възпитание и труд; 

6. регистрирането, отчитането и анализирането на злополуките и на професионалните 
заболявания  по установения ред; 

7. контрол по спазването на изискванията на безопасни условия на обучение, 
възпитание и труд и да отговаря за тяхното изпълнение , както и за изпълнението на 
инструктажа по безопасност . 

Чл. 8. Със заповед на директора ежегодно се създават комисии за: 
 проверка безопасността на всички уреди, съоръжения и уреди по физическо 

възпитание и спорт; 
 проверка на ел. уредите, инсталациите, противопожарните кранове,пожарогасители, 
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гръмоотводите с оглед противопожарната охрана и охраната на труда; 
 
ІІ. Педагогически специалисти 
Чл.9. Педагогическите специалисти са длъжни да: 
1.носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни 
занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището. 
2. следят за здравословното състояние на учениците и контролират спазването на здравно-
хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес. 
3. контролират спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с 
материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и 
живота на учениците. 
4. наблюдават системно работата на учениците и в случай на нарушаване на правилата на 
безопасност да вземат незабавни мерки. 
5.използват всички електрически  уреди съобразно изискванията на безопасността и 
хигиената на труда. Забранява се използването на неизправни ел. уреди. Във всички случаи 
при откриване на повреди в ел. оборудването, измервателни уреди, появяване на 
специфична миризма, дим, нагряване на проводници и т.н./ е необходимо да се изключи 
напрежението. 
6.не се извършват самоволно ремонтни работи на ел. инсталацията /ключове, контакти, 
осв.тела/! 
7. спазват правилата за безопасност на движението в района на училището и се грижат за 
безопасността си . 
8. не оставят без наблюдение включени в ел. мрежа уреди / компютри, касетофони, ел. 
котлони, телевизори и др./ ,в училище да внимават  при работа с киселини, основи, с високо 
напрежение. 
9. не допускат увеличаването на продължителността на учебния час и съкращаването на         
междучасията, което води до преумора на учениците, намаляване на  вниманието им и до    
увеличаване на опасността от злопулуки. 
10. да провеждат ежедневно в края на последния час ”Петминутка” - краткотрайно 
занимание, напомняне за безопасно поведение на улицата при връщане в къщи. След 
завършване на учебните занятия учителите да извеждат учениците до улицата и да ги 
изчакат да се разотидат. 
 
Чл.10.При провеждане на извънучилищни дейности (спортни игри, походи, състезания и 
др.) класните ръководители и учителите задължително инструктират учениците за 
поведението им като състезатели, участници в похода, пешеходци или пътници в 
транспортни средства. Списъците на учениците, заминаващи на поход, екскурзия и т.н. се 
предават на директора след провеждане на задължителния инструктаж заедно с маршрутния 
лист за придвижване на групата.  
Чл.11. След приключването на учебните занятия учителите задължително проверяват за 
забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и осветление. 
Чл.12.Учителите са задължени да дежурят според определения график за определен район. 
Те следят за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в 
училищната сграда, както и за поведението на същите в класните стаи, коридорите и 
стълбищата. В случай, че дежурният учител е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, 
трябва да осигури свой заместник и да информира за това ръководството на училището. 
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ІІІ. Класни ръководители 
 Чл.13. (1) В началото на учебната година извършват начален инструктаж за здравословни и 
безопасни условия на обучение, възпитание и труд ( срещу подпис ). 
 (2) Преди коледната, пролетната ваканция и в края на учебната година извършват 
периодичен инструктаж. 
Чл.14. Новопостъпили ученици да се инструктират в първия им учебен ден. 
Чл.15.Запознават учениците си с евакуационния план на училището и с правилата за 
поведение при бедствия и аварии / пожар, земетресение, радиационна опасност, наводнение, 
бомбен тероризъм или заплаха /. 
Чл.16. В началото на учебната година за всеки ученик от 1. клас се определя съвместно с 
родителите му най-краткия и безопасен път от дома до училище и обратно и се закупуват 
светлоотразителни елементи. На учениците от 2. и 3. клас отново се припомнят безопасните 
маршрути за тяхното движение. 
Чл.17. Влючват за разглеждане в ЧК провеждат теми, свързани със защита на населението 
при бедствия и аварии и катастрофи и оказване на първа помощ;  
Чл.18. На първата родителска среща запознават родителите с настоящия правилник, с 
правилника за дейността на училището и пропускателния режим в училището. 
 
IV. Учители по ИТ и информатика 
Чл.19. (1) Поддържат в изправност наличната техника в помещението, в което работят. 
(2) Инструктират учениците за безопасна работа в компютърните зали и възможните 
последици при неспазване на изискванията за безопасност или работа с неизправни уреди. 
(3) Инструкцията за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в часовете по 
информационни технологии се  поставя на видно място в компютърния кабинет. 
 
 
V. Учител по ФВС  
Чл.20. (1)Изисква и поддържа физкултурния салон и спортната площадка със здрави, 
изправни и сигурно поставени спортни уреди и настилки и др. 
(2)Полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние. Особено внимание 
обръща на скрепителните елементи (винтове, болтове, скоби, обтегачи, възли и др.). 
(3)Баскетболните табла и футболните врати, волейболните колони и др. трябва да бъдат 
закрепени здраво или стабилизирани сигурно. 
(4)Ежедневно, преди започване на занятията по ФВС извършва оглед и проверка за 
състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват. 
(5) Не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност за злополука, 
или да се играе без гимнастически постелки.  
Чл.21. (1)Поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията особено 
тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и крият 
опасност от сблъсквания, падане при разсейване на вниманието или уплаха. 
(2)Следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на 
отклонения от нормалното, не изисква изпълнение на трудни елементи. 
(3)При хвърляне на уреди съблюдава да няма хора на мястото около падението. 
Чл.22.  Осигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните изисквания 
за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, разположение на 
уредите и др. 
Чл.23. В случай на злополука спешно взима необходимите мерки за оказване на медицинска 
помощ и съобщава на директора на училището. 
Чл.24. Не допуска учениците да играят самостоятелно без наблюдение на учител. 
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Чл.25.  На момичета, ненавършили 15 годишна възраст, не могат да се възлагат физически 
упражнения, които могат да увредят или да причинят деформация на органи в областта на 
малкия таз. 
 
VI. Учител по физика, химия  
Чл.26. (1) Инструктират учениците за безопасна работа при провеждане на лабораторни 
упражнения и възможните последици при неспазване на изискванията за безопасност или 
работа. 
(2) Учителите по физика и химия носят отговорност за съблюдаване правилата на техниката 
на безопасност при провеждане на демонстрации и лабораторни работи.  
(3) Преди изпълнение на лабораторни работи и лабораторен практикум учителите по 
физика, химия са длъжни да посочат конкретните изисквания, свързани със спецификата на 
упражнението, предупреждават  за възможни нещастни случаи. 
 
Чл.27.Инструкциите за безопасните условия на възпитание, обучение и труд в часовете по 
химия и физика да бъде закачена в съответния кабинет. 
 
VII. Учител в група  за ЦДО   
Чл.28. Отговаря за безопасността на учениците в групата за ЦДО по време на дейностите 
съгласно графика за провеждането им. 
   
VIII. Ръководители на извънучилищни мероприятия   
 Чл.29. (1) Ръководителите на екскурзии са отговорни за съблюдаване правилата на 
техниката на безопасност за опазване живота на учениците. 
(2) Преди всяка екскурзия учениците се запознават с маршрута, обектите, които ще бъдат 
посетени и задължително се инструктират /срещу подпис/ относно мерките за безопасност, 
които трябва да се спазват. 
 
ІХ. Непедагогически персонал  
Чл.30. Всички са длъжни: 
1. Да спазват установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да изпълняват 
трудовите си задължения точно и добросъвестно. 
2. Да се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълняват възлаганите им 
задачи и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо вещество. 
3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността на 
движението и противопожарната охрана. 
4. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които биха могли 
да пострадат при извършваната от тях работа или дейност. 
5. Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на 
работното си място. 
6. Да не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е 
възлагана. 
7. Да поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи на труд. 
8. Периодично или за конкретен случай да се запознават с изискванията за безопасна работа, 
отнасящи се за работното място, на което работят. 
9. Имат право да откажат изпълнението или да преустановят работата, когато възникне 
сериозна и непосредствена опасност за живота и здравето им, като незабавно уведомят за 
това прекия си ръководител. 
10. Имат право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани или нямат 
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изискващата с правоспособност. 
 
Чл.31. Задължения на чистачката:  
1.Извършва  качествено ежедневно двукратно почистване на класните – влажно почистване 
и дезинфекция преди началото на учебните занятия, измитане и влажно почистване  след  
края на учебните занятия; 
2. Почиства коридорите и сервизните помещения след всяко голямо междучасие и 
дезинфекцира сервизните помещения. 
3. Ежемесечно извършва основно почистване на класните стаи, коридорите и сервизните 
помещения. 
4. Ежеседмично почиства двора и спортната площадка. 
5. Чистачката измива прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се извършва след 
внимателното им отваряне, на изправни маси или стълби. 
6. Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на осветителните тела 
става изключително внимателно при спазване на правилата за безопасност. 
7. Спазва санитарно-хигиенните изисквания и противопожарните правила по охрана на 
труда, следи повредите в помещенията и своевременно уведомява за такива ръководството 
на училището. 
8. Грижи  се за затваряне на крановете на чешмите и проверява осветлението. 
9. Грижи се за навременно включване и изключване на ел. осветлението в класните стаи и 
коридорите. 
10. При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачката обезпечава 
отварянето на вратите и изходите за евакуацията на учениците. 
11. Осигуряват пропускателен режим в училище и следят за безопасността на ученици, 
педагогически специалисти и непедагогически персонал. 
2. Не допускат на територията на училището лица за провеждане на каквато и да било 
дейност без разрешението на директора на училището. 
3. Не допускат влизането на външни лица, които нарушават нормалното протичане на 
учебния процес. По време на учебните часове пропускането на ученици става само при 
представяне на лична карта. 
4. Не допускат на територията на училището лица, употребили алкохол или упойващи 
средства, както и такива, носещи съмнителни вещи (чанти, пакети и др.), огнестрелни и/или 
хладни оръжия. 
5. Преди началото и след края на учебните занятия чистачката задължително проверява 
състоянието на вратите, прозорците, масите, бюрата, шкафовете и осветлението, както и за 
забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства. При констатиране на 
нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно уведомява 
училищното ръководство. 
 
Чл.32. (1) Задължения на огняр 
1.Поддържа в изправност отоплителната инсталация. 
2.Спазва правилата и инструкциите за безопасна експлоатация на горелката и на 
водогрейния котел. 
3.Следи за изправността на ел. таблото в парното отделение.  
4.При зареждане на  нафта да спазва противопожарните изисквания.  
5. Всеки петък да почиства парокотелното помещение.  
 
 
6. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения. Не допуска 
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използването им за никакви други цели, освен при нужда за гасене на запалване или пожар. 
7. Следи за състоянието на проходите за евакуация и спазване на противопожарните норми 
 
Чл.33. Задължения на медицинското лице 
1. Познава и спазва настоящия правилник. 
2. Оказва първа долекарска помощ на пострадал ученик или служител до пристигане на екип 
на Спешна помощ. 
3. При необходимост съпровожда ученик до болница преди пристигане на родител. 
4. Не допуска присъствие в училище на заразно болни и опаразитени ученици или 
служители. 
5. Носи отговорност за правилното съхранение на лекарствените средства и ограничаване на 
достъпа до тях.  
6. Носи отговорност за правилното съхранение на медицинската документация и ограничава 
достъпа до нея. 
7. Следи за необходимото оборудване на „Спешния шкаф“ и при изчерпване на 
необходимите медикаменти, информира директора и отдел „Здравеопазване“ в Община 
Варна.. 
8. При забелязване на хигиенни нарушения и доставка  на хранителни продукти с изтекъл 
срок на годност информира ръководството. 
9. При обслужване на заразно болни, при грипни епидемии или пандемии ползва лични 
предпазни средства (маски, ръкавици и др.) 
10. При манипулации ползва индивидуални игли, спринцовки, превързочни материали и 
инструменти (стерилни и еднократни), като спазва всички изисквания за опазване на 
детското и собственото си здраве. 
11. Следи и събира необходимата документация по Наредба № 3 на МЗ. 
12. Извършва ежедневен контрол на храната достявяна за подкрепяща закуска. 
13. Извършва дейности по профилактика и промоция на здравето, организира кампании, 
насочени към здравословен начин на живот, превенция на зависимости и др. 
14. Извършва периодичен контрол в учебните помещения, физкултурния салон, училищния 
двор и в останалите помещения относно санитарно-хигиенното им състояние, изправността 
на уредите и съоръженията, отоплението, осветлението. При констатирани нарушения или 
недопустими отклонения от установените норми в сферата на охраната на труда и БУВОТ  
информира директора за предприемане на  мерки за отстраняването им. 
 
Х. Задължения на учениците 
Чл.34 Учениците са длъжни: 
1. Да изслушват внимателно инструктажа и да участват във всички форми на обучението по 
безопасност и хигиена на труд, обучение и възпитание, които се провеждат от учителите. 
2.Да се разписват за инструктажа, с което удостоверяват, че са им известни правилата за 
безопасност и се задължават най-стриктно да ги спазват. 
3.Да се включат в занятията по защита от бедствия,катастрофи  и аварии, противопожарна 
защита , първа помощ и безопасност на движението, които ще се проведат по график. 
4.Да идват в училище 15 минути преди започване на учебните занятия. 
5. При придвижване и/или пътуване от дома към училище и обратно всеки ученик се 
задължава стриктно да спазва правилата за движение по пътищата и инструктажа за 
безопасно поведение по време на пътуване.  
6. При пресичане на улиците при изходите на училището всеки ученик е длъжен да се 
огледа, ослуша и ако не идва превозно средство, да премине. 
7.Да пресича улицата на определените за целта места / светофари и пешеходни пътеки тип 
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„зебра”/ 
8.Да се движат по тротоарите. 
9.Да бъдат много внимателни и спазват всички правила при каране на велосипед – движение 
в дясното платно, даване на сигнал при завиване. Велосипедите да са технически изправни и 
оборудвани със светлоотразителни знаци. Да не се карат велосипеди пир намалена видимост 
и хлъзгава настилка 
10.При влизане в класната стая – да се огледа дали е годна за провеждане на занятия. При 
установяване на нередности и повреди – счупени ключове, контакти, прозорци, чинове, 
столове и др., които биха застрашили здравето и живота на учениците, да се уведоми 
класния ръководител или дежурния учител. 
11.Учениците са длъжни да пазят чисти класните стаи, коридорите, физкултурния салон, 
тоалетните и двора на училището. Отпадъците се събират на определените места. 
12. Всички ученици са длъжни да поддържат личната си хигиена и да идват на училище в 
приличен вид, отговарящ на положението им на ученици, съгласно ПДУ. 
13. При отсъствие на учителя, учениците остават в класната стая без движение по коридора 
и вдигане на шум, което би попречило на нормалните условия за протичането на учебния 
процес. 
14.  В часовете по физическо възпитание и спорт учениците стриктно изпълняват 
изискванията на учителите, не играят на уреди, които са физически износени и крият 
опасност за живота. 
15. В часовете, които се провеждат в училищната лаборатория по природни науки, поради 
повишена опасност от вредни вещества, пожар, взрив, учениците следва да спазват 
указанията на учителя. Всички стъкла и банки да са картотекирани и да имат четливо 
написани етикети за съдържанието в тях, както и указания за работа с тях. 
16. С цел осигуряване на пожарна безопасност, учениците са длъжни стриктно да спазват 
противопожарната наредба на директора на училището, както и действащите правила и 
предписания на Районна служба „ПБЗН“: 

 по всяко време (преди започване и след завършване на учебните занятия, в 
междучасията) се забранява игра с ел. ключове, контакти, ел. табла, съединяване 
на жици на счупени контакти за опит да се пускат в действие; 

 не се допуска самоволно включване в отсъствието на учител на ел.уреди, 
ползването на химически реактиви, запалителни материали, съставянето и 
включването на ел. вериги.; 

 абсолютно е забранено пушенето на цигари в сградата и тротоарите около нея, 
паленето на огън в учебните стаи и двора на училището с цел игра и развлечение; 

 не се разрешава игра с пожарогасителите и пожарните кранове в сградата; 
 при възникване на пожар или авария учениците са длъжни да спазват указанията 

на учителя и да изчакат пристигането на екипите на Районна служба „ПБЗН“. При 
възможност до идването на огнеборците, педагогическите специалисти, 
непедагогическия персонал и учениците могат да започнат гасене на пожара с 
наличния инвентар (вътрешен противопожарен кран, пожарогасители, кофпомпи, 
пясък, азбестови одеяла и др.). 

17. По време на извънучилищни дейности учениците изпълняват указанията на учителите, 
които ги придружават. Особено внимание се обръща на учениците да спазват всички 
указания за безопасност на движение в града. 
18.  В случаи на ученици в риск или жертви на насилие, пътно-транспортно произшествие и 
др., при което има пострадали ученици, веднага се уведомяват директора, а в негово 
отсъствие – замистващия директора на училището, който от своя страна информират МВР, 
РУО и регионалните структури на органите за закрила на детето. 
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Чл.35 На учениците строго се забранява:  
1.Самоволно да извършват поправки на ел. уреди, инструменти, ел. инсталации, контакти, 
ключове, мебели и др. 
2.Да внасят в сградата на училището запалителни, взривни материали, опасни химикали / 
кибрит, запалки, бомбички, патрони, пиратки, киселини, основи, живак, фосфор/. 
3.Да сядат на  прозорците и парапетите, да се навеждат през тях и да хвърлят отпадъци или 
други предмети.  
4.Да влизат в кабинети, лаборатории в неучебно време без знанието на преподавателя. 
5.Да пушат в сградата на училището и училищния двор. 
6.Самоволно да включват в отсъствието на учител на ел.уреди, да ползват химически 
реактиви, запалителни материали, да съставят и включват ел. вериги. 
7.Да играят с остри предмети / игли, пергели, стъкла, триъгълници, ножове, гвоздеи и др. / 
8.  Да внасят в училище ножчета, приспособления за игри с остри предмети и използват 
такива за игра в междучасията. 
9. Да играят с топки и други спортни пособия в класните стаи и коридорите, да се пързалят 
по мозайката и парапетите по стълбищата, да карат ролкови кънки, ролери и др. по 
коридорите на училището. 
10. Да се  движат по коридорите и стълбищата по време на миенето на коридорите в рамките 
на 1-вия и 4-тия учебен час. Тичането по коридорите, в класните стаи и кабинетите. 
11.Да палят  огньове от отпадни и други материали в двора на училището. 
12. Да се качват по уредите  без присъствието на учител по ФВС, както и да играят в района 
на шахтата и канала в близост до училището. 
13.На учениците  I - IV клас се забранява напускането на района на училището без знанието 
на учителя. 

 

ГЛАВА ВТОРА 
УСЛОВИЯ, ИЗИСКВАНИЯ И ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ 
  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
Чл.36 (1) Работникът или служителят е длъжен да спазва правилата за безопасни и 
здравословни условия на труд при изпълнение на работата, за която се е уговорил. 
(2) Правилата за безопасни и здравословни условия на труд за съоръжения и работни места, 
се разработват и утвърждават от работодателя. Те не могат да противоречат на 
нормативните изисквания и се обявяват по подходящ начин на работните места. 
(3)Лица без необходимите знания и умения, предвидени в правилата за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд, не се допускат на работа. 
Чл.37(1) При нарушаване на правилата за осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд се носи отговорност. 
(2)При неизпълнение на задълженията си във връзка с осигуряване на безопасни и 
здравословни условия на труд работодателят или съответното длъжностно лице подлежат на 
наказание. 
(3)  Работодателят има право да налага дисциплинарни наказания за неспазване на правилата 
за безопасни и здравословни условия на труд. 
Чл.38 Учителите, работата на които е свързана с използване, обслужване и поддържане на 
съоръжения и други, както и заети в дейности, които създават опасност за здравето и живота 
им, задължително се инструктират, обучават и полагат изпит по правилата за осигуряване на 
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безопасни условия на труд. 
Чл.39 Учителите разработват правила за безопасни условия на възпитание, обучение и труд 
по учебните предмети, по които преподават. 
Чл.40 (1) Учителите по физическо възпитание и спорт подготвят и изискват от училищното 
ръководство и помощния персонал извършването на ремонт на всички спортни уреди и 
пособия във физкултурния салон и училищния двор. Годността на същите се проверява от 
комисия, а тези, които не могат да се поправят, се бракуват. 
(2) При изпълнение на физически упражнения, особено на тези с по-сложен характер, да се 
съблюдават изискванията за помощ и пазене на учениците от страна на учителя. 
(3) Спортните уреди във физкултурния салон при ползване задължително се обезопасяват с 
постелки. 
(4)  Забранява се влизането във физкултурния салон без присъствието на учител, качването и 
ползването на спортните уреди по време на учебен час от повече от един ученик, както и 
катеренето или висенето по баскетболните табла или рингове, футболните врати и по 
оградната мрежа на игрищата. 
(5)  Спортни уреди и пособия да не се използват преди учителят да е разрешил работа с тях, 
а при работа с гюлета, гирички, топки, тояжки и други задължително да се спазват 
указанията на учителя за безопасността на всички ученици. 
(6)  В часовете по ФВС учениците са длъжни да бъдат в спортен екип и със спортни обувки 
(гуменки, кецове, маратонки) съобразно изискванията на учителя. Не се разрешава в 
часовете носенето на обеци, накити, часовници, които могат да бъдат опасни за ученика и 
околните при изпълнението на физически упражнения, както и ползването на различни 
предмети и пособия, които не са изискани от учителя и пречат за нормалното провеждане на 
часа. 
(7) Учителите по ФВС трябва да осигуряват добро предварително разгряване с цел 
въвеждане на организма за предстоящата работа и предотвратяване опасността от травми. 
(8) Организацията, редът и дисциплината по време на занятията е задължение на всеки 
участник в учебния процес. 
(9) Учителите по ФВС не носят отговорност за травми и наранявания по време на 
междучасията и при неспазване на указанията за безопасност. 
Чл.41  В края на всяка учебна година комисия проверява състоянието на училищната сграда 
и всички съоръжения, физкултурни пособия, апарати, учебно-технически средства, уреди, 
осветителни и отоплителни инсталации, съставя протокол и прави предложения за ремонт 
или бракуване. 
Чл.42  В началото на всяка учебна година комисия проверява състоянието на всички видове 
инсталации, съоръжения, готовността за започване на учебната година и съставя протокол, 
който се предава на директора.  
Чл.43 В началото на всяка учебна година класните ръководители по време на провеждане на 
първия учебен час на класа запознават учениците с настоящия правилник, а учителите при 
провеждане на първото занятие инструктират учениците във връзка с изискванията за 
безопасност при ползване на уреди, съоръжения, физкултурни пособия и други. 
Чл.44 До началото на всяка учебна година задължително се ремонтират или бракуват 
всички уреди, съоръжения, учебно-технически средства и пособия, които не отговарят на 
условията за безопасност. 
Чл.45  Задължително е спазването на изготвения план за работа при зимни условия, като 
своевременно в началото на зимния сезон се осигуряват необходимите противопожарни 
средства, сол, пяна, луга, лопати и кирки. 
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Чл.46 При извършване на ремонтни дейности в училищната сграда директорът издава 
заповед за стриктно спазване на правилата за безопасност до неговото приключване. 
Чл.47 При станала злополука незабавно се уведомява медицинския специалист, училищното 
ръководство и родителите на ученика или близките на служителя или работника. 
Чл.48 Дежурните учители за деня извършват превантивен контрол по спазване на правилата 
за безопасност. При нарушаването им от ученици незабавно се уведомява класния 
ръководител или училищното ръководство. 
 

РАЗДЕЛ I 
ИЗИСКВАНИЯ КЪМ СЪОРЪЖЕНИЕЯТА И РАБОТНИТЕ МЕСТА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

 
Чл.49 Работата с електрическите инсталации и с електрическия ток , трябва да се извършва 
в съответствия с изискванията на Правилника  за устройството на електрическите уреди и 
Правилника за безопасността на труда при експлоатация на електрическите уреди и 
съоръжения, като се спазват следните правила :  
1. Конструкцията, видът на  изпълнението  , начинът на монтажа и класата на 
използваните апарати, уреди  кабели , проводници и други електрически съоръжения трябва 
да отговаря на миналното напрежение на мрежата или на уредбата , на условията на 
обкръжаващата ги среда (влажна , взривоопасна и др.) и на изискванията на споменатите 
правилници и стандарти. 
2. Използваните в електрическите уредби съоръжения по своите нормирани, гарантирани и 
изчислителни характеристики трябва да съответстват на работните условия на дадената 
електрическа уредба. 
3. Тоководещите части на електрическите машини и на инсталациите , намиращи се на 
достъпна височина , трябва да бъдат сигурно изолирани или оградени. 
4. За да не се допусне нещастен случай при евентуално нарушение на изолацията , 
токопроводните части на електрическите консуматори и съоръжения, които нормално не са 
под напрежение , трябва да бъдат предпазно занулени или електрообезопасени по друг 
начин, против допирно напрежение. 
5. Състоянието на изолацияята  и сигурността на електрообезопасяването трябва да бъдат 
проверявани най – малко 2 пъти през годината. 
6. Експлоатацията на подвижни електроконсуматори за напрежение над 42 волта, които не са 
с двойна изолация  на корпуса , се допуска само ако се захранят чрез контакти и щепсели 
тип „шоко „  или са осигурени против допирно напрежение с помощта на автоматично 
изключващо устройство. 
7. Всички електрически табла – главни, разпределителни и пускови, трябва да бъдат 
изключвани. 
8. Всички учебно-технически средства да се използват по своето предназначение и 
съобразно изискванията по безопасност, хигиена на труда. 
 

РАЗДЕЛ II 
ХИГИЕННИ И ЗДРАВОСЛОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА РАБОТНИТЕ  МЕСТА И ЗА УЧЕБНАТА 

ДЕЙНОСТ НА УЧЕНИЦИТЕ 
 

Чл.50  Общи изисквания 
1.Учебните стаи/кабинети, лаборатория, физкултурен салон и др. подобни трябва да 
отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – микроклимат, 
осветление (естествено и изкуствено), вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и други. 
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2. През зимните дни, при снеговалеж е необходимо редовно да се почистват подходите към 
входовете на училището, за да не се образуват преспи и заледявания. 
3. Всички стълби в сградата на училището трябва да имат здрави перила. 
         
Чл.51   Микроклимат – температура, влажност и скорост на въздуха.  
Отопление и вентилация. 
1. Хигиенните изисквания към микро-климатичните параметри на въздуха в работните 
помещения да отговарят на БДС. 
2. Да се спазват оптималните норми на работните места за температура и скорост на въздуха 
в зависимост от категорията работа и периода на годината.  
3. По време на учебните часове през зимните месеци в класните стаи  температурата трябва 
да бъде  не  по – малко от  18 градуса. 
4. Когато поради технически или други причини не е възможно да се осигуряват 
оптималните норми, да се спазват допустимите норми за: 

 температура и скорост на въздуха през студения период; 
 относителната влажност на въздуха на постоянните работни места между 30 и 75 

%; 
 скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период. 

5. Необходимо е да се поддържа постоянна температура в работните помещения с помощта 
на отоплителни тела, които не трябва да влошават микроклимата. 
6.През междучасията трябва да се осигурява няколкократна обмяна на въздуха в класните 
стаи. 
Чл.52  Естествено и изкуствено осветление 
1. Всички помещения, независимо от времето на пребиваване в тях, трябва да бъдат 
осигурени с естествено осветление. 
2. Помещенията, в които е обективно доказана невъзможността да се осигурят нормите за 
естествено осветление, трябва да се осветяват през деня със смесено осветление. 
3. Естественото осветление трябва да бъде странично, горно или комбинирано и да 
осигурява хигиенните изисквания съобразно БДС 1786-84. 
4. Аварийното и евакуационното осветление трябва да се захранват от независим източник 
на напрежение или да се превключват автоматично към него при внезапно изключване на 
работното осветление. 
5. Да се спазват отрасловите норми за изкуствена осветеност на работната повърхнина в 
лукса, както следва: 

 класни стаи, учебни кабинети, лаборатории в средата на дъската 500; 
 на работните маси и чинове 300; 
 кабинети по рисуване – на дъската 300; 
 на работните места 500; 
 кабинети и стаи на преподавателите 200; 
 физкултурни зали на пода 200; 
 административни помещения 400. 
 

Чл.53  Санитарно-битово осигуряване 
1. Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а отпадъците да се 
събират на определените за целта места. 
2. За осигуряване на личната хигиена на работниците и служителите да се осигурят 
санитарно-битови помещения. 
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3. Да се поддържат в добър вид на учителската стая, помещенията с умивалници, тоалетните 
и други. 
4. Да се спазва от всички педагогически специалисти, непедагогически персонал и ученици, 
въведеният режим за труд и почивка. 
5. Кабинетът на медицинския специалист да бъде обзаведен и оборудван с необходимите 
средства и медикаменти за оказване на първа помощ. 
6. Условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на педагогическите специалисти 
и непедагогическия персонал, и на учениците съобразно санитарните норми и изисквания се 
осигуряват от директора на училището. 
 
Чл.54  Водоснабдяване и канализация 
1. Училищната сграда да бъде осигурена с необходимите количества вода за хигиенно-
санитарни и питейно-битови нужди.  
2. Контролът по измерването на елементите от условията на труд се осъществява от 
контролните органи на МЗ и МТСП. 
3. За всяко работно място, работна зона на учениците да се състави карта за условията на 
труд с параметрите на работната среда. 
 

РАЗДЕЛ III  

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 
 

Създаване на условия за недопускане на пожари 
 

Чл.54 (1)  Да се изготви Противопожарна инструкция, която да се утвърди от директора на 
училището. 
(2) Противопожарната инструкция да се спазва от всички задължително. 
(3) Да се извършва постоянен контрол по спазване на противопожарната инструкция от 
лицето координиращо дейността по осигуряване на пожарна безопасност/КД/ и училищното 
ръководство. 
Чл.55 (1)  Да се извършва постоянен контрол по ползването на електронагревателните и 
отоплителни уреди. При спиране на електрическия ток да се ползват само електрически 
фенерчета или газови лампи. 
(2). Отоплителните уреди да бъдат монтирани правилно и безопасно. 
Чл.56  Леснозапалимите течности в лабораториите да се съхраняват в метални шкафове. 
Чл.57 (1)  В коридорите и по стълбищата да не се съхраняват маси или друг инвентар. 
(2)  Изходите за евакуация да се поддържат годни за използване. 
(3) В таванските и избените помещения да не се складират леснозапалими материали, да 
бъдат заключени и да няма свободен достъп до тях. 
Чл.58 Противопожарните уреди и съоръжения да се поддържат в изправност и годност за 
ползване. 
Чл.59Да се спазват най-строго изискванията за пожарна безопасност при извършване на 
заваръчни и други огневи дейности. 
Чл.60 Да се изготви план за евакуация на учениците при пожар, същият да бъде поставен на 
видно място в училищната сграда на всеки етаж и да се проиграва веднъж на учебен срок 
през учебната година. 
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Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия – тържества, 
вечери и други 

 
Чл.61 (1)  Организаторите на мероприятието  преди започването му щателно трябва да 
проверят помещението, запасните изходи и осигурителните средства за гасене. 
 (2) За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени всички необходими 
средства за пожарогасене. 
 (3)  По време на провеждане на мероприятието при учениците трябва да присъства дежурен    
учител , инструктиран за правилата на противопожарна охрана, който да следи и отговаря за 
спазване на всички правила по противопожарната охрана и за правилата за евакуация на 
учениците в случай на пожар. 
 
Чл.62  При провеждане на масови мероприятия е забранено: 

 
 Произвеждането на светлинни ефекти с използване на химически 

вещества, които могат да причинят пожар; 
 Да се загася напълно светлината в помещението; 
 разполагане на маси, столове и други предмети в помещението по 

начин, който ще затрудни бързото му напускане от присъстващите. 
 Украсата с електрически илюминации да се извършва само от 

правоспособен електротехник, който да спази всички изисквания 
за електро и пожаробезопасност. 

 
Чл.63 При провеждане на новогодишни тържества е ЗАБРАНЕНО : 

 Поставянето на елхата на растояние по – малко от 1 метър от 
стената; 

 Поставяне на елхата в положение , затрудняващо излизането от 
помещението; 

 Украсяването на елхата с играчки и памук , непропити с 
огнезащотни състави; 

 Използването на свещи, бенгалски огън и други подобни 
запалителни материали. 

 
Чл. 64  Задължения на педагогическия и помощния персонал. 
1. Отговарят за взриво и пожаробезопасността в поверените им работни помещения, като 
спазват изискванията на действащите норми, правилници и предписания. 
2. Заявяват и осигуряват необходимото противопожарно оборудване и следят за 
изправността на числящите им се противопожарни съоръжения. 
3.Учителите запознават учениците с правилата по противопожарна охрана за ползване на 
наличните средства за гасене и провеждат периодически проверки по знанията и 
изпълнението на правилата. 
4. Следят за състоянието на пътищата за евакуация, правилната експлоатация на 
отоплителните и електрически инсталации, съгласно противопожарните строително-
технически норми. 
5. Недопускат при никакви обстоятелства съхраняване на пиротехнически изделия, запаси 
керосин, бензин и др.огнеопасни вещества и материали в помещения, където се обучават 
учениците. 
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6.Провеждат с учениците обучение по противопожарна безопасност. 

 

РАЗДЕЛ IV 
РАБОТНО ОБЛЕКЛО И ПРЕДПАЗНИ СРЕДСТВА 

 
Чл.65 (1) Предпазните средства и работното облекло се осигуряват съгласно реда и 
изискванията, определени в нормативните актове и се ползват само по предназначението им 
в работното време. 
(2)  Изготвя се и се утвърждава списък на работните места и видовете работа, за които са 
необходими предпазни средства и работно облекло, като се определя видът, срокът на 
износването и условията на ползването им. 
(3) Разходите по доставката и поддържането на работното облекло и предпазните средства 
са за сметка на бюджета на училището. 
Чл. 66   Да се поставят, където е необходимо, предупредителни знаци и надписи. 
 

РАЗДЕЛ V 
ПРАВИЛА И  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

В УЧЕБНИТЕ  КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И СПОРТНИ ПЛОЩАДКИ 
 

 
Чл. 67 За осигуряване на безопасна работа в кабинета по химия е необходимо : 
1. Химическите реактиви трябва да се съхраняват в шкаф, който се заключва. Киселините, 
основите и другите реактиви се съхраняват отделно. 
2. Всички реактиви следва да се съхраняват в пластмасови, стъклени или керамични съдове, 
затварящи се плътно. На съдовете трябва да са залепени етикети с названието и 
концентрацията на веществото. На отровните вещества се поставя надпис ”отрова” , а на 
горящите ”огнеопасно” . 
3. Забранено е оставянето на химически вещества без етикет. 
4. При разреждане на киселини трябва да се налива във водата, а не обратно. Наливането в 
съдовете на концентрирани разтвори трябва да става на тънка струйка. 
5.  Забранено е изливането на химични реактиви, непригодни за по-нататъшна употреба, в 
канализацията. 
6. Категорично се забранява учениците да работят с концентрирани киселини и разтвори на 
разяждащи основи. 
7. Необходимо е в кабинета да има запас от неутрализиращи вещества, в случай на попадане 
на киселини или основи върху кожата на човека или дрехите. 
8. Лесно възпламеняващи се течности /етер, бензин, ацетон/ по време на провеждане на 
опити трябва да се поставят далеч от нагреватели, които могат да предизвикат 
възпламеняването им. Преливането на тези течности трябва да става над специална кювета, 
като не се допуска разливането им.При работа с такива течности не бива да се пуши, да се 
пали кибрит или запалка. 
9. При разливане на етер , бензин или други лесно запалими течности в лабораторията да се 
загасят  всички нагревателни уреди  и спиртни лампи, а помещението да се проветри. 
10. Категорично се забранява използването на бензин като гориво. 
11.Не бива да се пали спиртна лампа от друга горяща спиртна лампа. За избягване на взрив 
не се допуска изгаряне на спирта повече от 2/3 от обема на съда.Спиртните  лампи да не се 
гасят чрез духане, а само с капачките им. 
12. В химическите лаборатории  се  обзавеждат аптечки  с  необходимите медикаменти за 
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оказване на помощ при необходимост. 
13.Забранява се достъпа до хранилището на други лица освен учителите по химия.  
14. Учителите носят отговорност за недопускане на други лица в хранилището  
 
Чл. 68. Учениците са задължени да спазват безупречен ред, чистота и всички правила за 
качествено  и безаварийно провеждане на опитите. 
Чл. 69. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО трябва да се спазват следните правила: 
1. Преди започване на лабораторни занятия е необходимо учителят да инструктира 
учениците за методиката и техниката на провеждане на опитите, като обърне внимание на 
опасните моменти. 
2. При възникване на неясноти при провеждане на опита работата веднага да се прекрати . 
Всяко повтаряне на опита или извършване на други опити да се осъществява само след 
съгласието на учителя . 
3. Забранено е на учениците: 

- да опитват на вкус веществата ; 
- да използват неизмити съдове; 
- да хващат реактивните стъкла и банките с мокри или сапунени  

ръце; 
- да насочват отворите на епруветките към съучениците си или към 

лицето си ; 
- да изнасят извън кабинета химични вещества; 
- да носят храни и да се хранят в кабинета по химия; 
- да влизат в кабинета без присъствието на учителя; 

4.Учителят е ДЛЪЖЕН строго да спазва нормативите за допустимите количества вещества,  
опасни  за живота и здравето – отрови , реактиви, самозапалващи се, взривни и др. 
 
Чл. 70 За осигуряване безопасната работа в кабинета по физика е необходимо : 
1. Преди използване на ел. уреди е необходимо старателно запознаване с описанието им и  
преди да се включи да се провери съответства ли напрежението в мрежата на това, за което е 
предназначен уредът. 
2. Уредите, използвани от учениците, трябва да имат ограничаващи устройства, изключващи 
възможността за поражения от ел. ток. 
3. При съставяне на ел. вериги съединителните проводници трябва да бъдат гъвкави, добре 
изолирани, с накрайници. Сечението на проводниците трябва да съответства на големината 
на тока, течащ през тях. 
4. Инструментите, използвани в ел. монтажните работи трябва да имат изолирани 
ръкохватки. 
5.Наличието на напрежение във веригата може да се проверява само с уреди, а не по 
физиологичното му действие. 
6. С цел избягване на поражение от статично електричество всички кондензатори веднага 
след опитите се разреждат. 
Чл. 71 За осигуряване на безопасна работа в компютърния кабинет е необходимо : 
1. При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на разстояние 0,50 - 0,70 м 
от екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 - 0,50 м. 
2.При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на столовете, с удобно 
разположени върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работата с 
клавиатурата и мишката.  
3. Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на активна 
почивка между тях от 10-15 мин. 
4. При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности свързани с 
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неизправности в ел. инсталацията / оголени кабели, повредени контакти, ел. ключове, 
щепсели и др. / и при откриването на такива да предупреждават незабавно преподавателя, 
без да правят опити да ги поправят. 
5. При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на 
компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа. 
6. Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение на 
преподавател. 
7.При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, за които 
занятията са приключили.     
8. Поради наличието в залата на ел. инсталация по работните маси, се забранява внасянето 
на напитки и течности. 
Чл.72 За осигуряване на безопасна работа в кабинета по Технологии и предприемачество е 
необходимо: 
1. Да не се влиза в кабинета без разрешение от преподавателя. 
2. Да не се пускат и пипат машините без присъствие на учителя. 
3. Да не се играе с електрическите системи и елементи. 
4.  Да се работи само с работно облекло. 
5. Работното място се почиства само при спрени машини и агрегати. 
6. Абсолютно се забранява игра с инструменти в учебния кабинет. 
7.  Преди всяка нова задача се прави допълнителен конкретен инструктаж. 
8. Работното място се оставя винаги в почистено състояние. 
 
Чл. 73 За осигуряване на безопасните условия във физкултурния салон и спортните  
площадки в двора на училището е необходимо : 
1. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени. 
2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от 
нараняване. 
3. Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части / винтове, обтегачи и 
др. / 
4. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от 
уреди или от евентуални падания. 
5.Да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на тялото и 
уреда. 
6. Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните 
моменти от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити / 
прескоци, отскоци и др. /. 
7.  Абсолютно необходимо е да се следи за физическото и психическо състояние на 
учениците и при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на 
трудните елементи. 
8. Спортните площадки  трябва да бъде постлана с масивна настилка, да бъде с намалена 
твърдост за да не се допускат наранявания и травми при евентуални падания. 
9. Баскетболните табла трябва да бъдат закрепени здраво или стабилизирани с тежести. 
10. При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото 
около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред. 
Чл. 74. (1) Използването на спортните площадки в двора на училището по време на учебни 
занятия  е забранено за външни лица.  
(2) Забранява се използването на фитнес уредите от ученици   през учебно време в рамките 
на работното време на училището е забранено. 
(2) В извън работно време училището не носи отговорност за безопасността на лицата 
използващи уредите и съоръженията от спортните площадки и при неспазване на 
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указателните табели за безопасна експлоатация.   
 
Чл.75.Извънучилищна дейност 
1. При организиране на туристически пътувания с ученици се спазват разпоредбите на 
Наредбата за детските и ученическите туристически пътувания с обща цена, инициирани от 
детските градини, училищата или центровете за подкрепа за личностно развитие. 
2. Ръководителите на туристическите пътувания, педагогическите специалисти и друг 
персонал от училището носят отговорност за опазване живота и здравето на учениците от 
момента на поемането им в сборния пункт, по време на пътуването и престоя им, до 
връщането им на родителите/настойниците. 
3. При организирано посещаване на различни културни и научни институции и прояви извън 
училище по време на учебната година в зависимост от темите в учебното съдържание 
педагогическите специалисти изискват информирано съгласие на родителите/настойниците 
на учениците, като за всяка организирана проява се спазва Наредба № 10 от 1.09.2016 г. за 
организация на дейностите в училищното образование. 
 
Чл.76.Организирано придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници 
в превозни средства 
1. Задължително е спазването на изготвения и утвърден от директора план на Комисията по 
безопасност на движението, охрана на труда и защита при природни и други бедствия. 
 
Чл.77.Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие 
1. Да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено. 
2. При усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата 
самостоятелно от ученици или учители. 
3. Да се заемат местата до вътрешните стени или коридорите, които са сравнително по-
устойчиви на въздействието. 
4. След преминаване на първия трус незабавно да се изключат отоплителните и 
нагревателните уреди в класните стаи, канцелариите, коридорите, работилниците, 
кабинетите, лабораториите и други. 
5. След преминаване на първия трус под ръководството на учителите, организирано, при 
спазване на плана за евакуация да се напуснат класните стаи. 
6. След напускане на сградата да не се застава на разстояние по-малко от височината на 
сградата.. 
7. Задължително е спазването от всички – трудов колектив и ученици на противопожарната 
инструкция, утвърдена от директора. 
8. При възникване на пожар е необходимо да се уведомят незабавно органите на 
противопожарната охрана, като се посочи и адресът на училището. 
9. Да се започне незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни съоръжения. 
10. Организирано и без паника да се евакуират учениците, при спазване на плана за 
евакуация и конкретната пожарна обстановка. 
11. Задимен участък да се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа. 
12. Директорът на училището и учителите напускат последни училищната сграда, след 
извеждане на всички ученици. 
13. При разрастване на пожара да се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и 
документация. 
14. При пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на СПАБ за 
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следното: 
 има ли ученици, неизведени от класните стаи и къде, кои помещения са обхванати 

от огъня и къде се разпространява; 
 местата за съхраняване на леснозапалими течности. 
 
 

РАЗДЕЛ VI 
ПРАВИЛА И  ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНОСТ  ПРИ ЗЛОНАМЕРЕНО 

АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 
 

Чл.78 При получаване на сигнал за злонамерено анонимно телефонно обаждане действа 
следният регламент: 
1. Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална. 
2. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на сигнала 
с цел придобиване на конкретна информация за евентуалното място, време и мотиви за 
осъществяване на заплахата, както и за характерни особености, които могат да дадат насоки 
за лицето, подаващо сигнала. 
3. Своевременно се уведомява директора на училището за сигнала. 
4. Длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща територия 
извършват/организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или вещества, като 
уведомяват директора за резултатите. 
5. Когато злонамереното анонимно телефонно обаждане е получено в училището, 
ръководителят уведомява единния европейски номер за приемане на спешни повиквания 112 
и началника на регионалното управление на  образованието за получения сигнал и 
информира за състоянието на помещенията и прилежащата територия на обекта с цел 
локализиране на евентуална последваща проверка. 
6. При липса на установени съмнителни предмети или вещества след огледа и съгласувано с 
органите на МВР директорът може да вземе решение за продължаване на учебния процес и 
дейността, без да се предприемат мерки за евакуация и последваща проверка. 
7. При откриване на подозрителен предмет или вещество и след съгласуване с органите на 
МВР, директорът взема решение за предприемане на действия по евакуация на деца, 
персонал и други пребиваващи в сградата лица. 
8. Чрез предвидените за целта съоръжения се вземат мерки за локализиране на зони с 
открити подозрителни предмети или вещества и недопускане на контакт с тях.  
9. Евакуацията се извършва, съгласно предварително разработен и утвърден план, без да се 
допуска паника и хаос.  
10. При евакуация пребиваващите в обекта вземат багажа си, за да улеснят последващата 
проверка от органите на МВР и подпомагащите ги длъжностни лица от училището.  
11. Приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открития съмнителен 
предмет/вещество или застрашени помещения, както и най-малките ученици.  
12. При евакуация се вземат мерки за недопускане на влизането на лица в застрашения 
обект/помещение, с изключение на органите на МВР и подпомагащите ги длъжностни лица 
от училището.  
13. Евакуираните деца и персонал се извеждат в определените безопасни места.  
14. Проверява се броят на евакуираните лица.  
15. Органите на МВР оказват съдействие при евакуацията, като отцепват района на 
застрашения обект и подпомагат бързото настаняване на евакуираните в определените 
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безопасни места за временно настаняване.  
16. Извършва се последваща проверка и претърсване от органите на МВР, в съответствие 
със събраната максимално обективна информация за реалната обстановка в застрашения 
обект. За проверката и претърсването органите на МВР се подпомагат от длъжностни лица 
от училището за оказване на съдействие.  
17. След извършване на проверка на обекта от страна на органите на МВР 
(непотвърждаваща достоверността на сигнала или предполагаща последващо 
неутрализиране на опасността) се подписва констативен протокол, след което директорът 
взема решение за възстановяване на учебния процес.  
18. Когато сигналът за злонамереното анонимно телефонно обаждане е получен чрез 
европейския номер за приемане на спешни повиквания 112, органите на МВР уведомяват 
директора на училището, който предприема своевременното изпълнение на по-горе 
разписаните действия. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 
ИНСТРУКТАЖИ И ОБУЧЕНИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУД 

 И ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА  
 
Чл.79 Директорът на училището задължително с писмена заповед създава организация за 
цялостното провеждане на видовете инструктажи, техният обхват, продължителност, 
тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще ги провеждат. 
Чл. 80.(1) Инструктажите по безопасност, хигиена на труда и ППО са : начален, периодичен 
и извънреден. 
(2) Провежданите инструктажи се записват в специална тетрадка за инструктажа. 
(3) Целта на началния инструктаж е лицата да бъдат запознати с основните правила и 
изисквания по безопасност, хигиена на труд и ППО на територията на училището; с вида и 
характера на извършваната работа; с възможните рискове и с изискванията към тяхното 
поведение с оглед запазване, здравето и живота им. 
(4) Периодичният инструктаж има за цел да поддържа знанията по безопасност, хигиена на 
труда и ППО. 
(5) Извънредният инструктаж се провежда след случай на смърт, на тежка трудова 
злополука, пожар, природно бедствие, при констатирани груби нарушения на нормите и 
изискванията по безопасност, хигиена на труда и ППО, както и с работещите, отсъствали от 
работа повече от 45 дни независимо от причините за отсъствието. 
Чл. 81.(1) Инструктажи за осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд 
се провеждат от учители и от оторизирани лица, както и когато ученици, педагогически 
специалисти и непедагогически персонал или лица от други организации извършват 
самостоятелно или съвместно следните дейности: 

 ремонт, монтаж и демонтаж на апарати и съоръжения; 
 ремонт на различни видове инсталации – електрически, отоплителни, 

вентилационни, климатични, водопроводни и канализационни; 
 строително-монтажни дейности на училищната сграда или двора на училището; 
 товаро-разтоварни или транспортни дейности. 

(2) Директорът на училището ежегодно организира форми за повишаване на знанията по 
безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана на длъжностните лица, които 
ръководят и управляват трудови и учебни процеси и на тези, определени да провеждат 
инструктажи. 
Чл. 82.(1) С всички работници, служители и ученици да се проведат инструктажи за 
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безопасни условия на възпитание, обучение и труд и безопасните методи на работа. 
(2) Работниците и служителите, работата, на които е свързана с използване, обслужване и 
поддържане на технически съоръжения, задължително да се инструктират, обучат и положат 
изпит по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 
(3) Задължително е документирането на проведените видове инструктажи. 
(4)  Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани. 
Чл. 83. (1) Контролът по спазването на изискванията за организацията, реда и условията за 
провеждане и документиране на видовете инструктажи се осъществява от директора на 
училището. 
(2) Въвеждането, воденето, съхранението и контролът по документацията за дейностите, 
осигуряващи здравословни и безопасни условия на обучение и труд се изпълнява от 
директора на училището или от упълномощено длъжностно лице. 
 

ГЛАВА ЧЕТВЪРТА 

ИНСТРУКЦИИ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

 
Чл. 84. Инструкция за безопасна работа на огняря  
1.Преди есенно – зимния сезон отоплителните съоръжения и уреди се проверяват и 
ремонтират. В експлоатация се допускат само стандартни уреди и съоръжения. 
2.В котелните помещения не се допускат: 
 Извършването на работи,несвързани с обслужването на съответната инсталация; 
 Употребата на нефтопродукти, лесно запалими и горими течности, които не са 

предвидени в техническите условия за експлоатация на оборудването. 
 Изтичане на гориво от захранващата инсталация; 
 Подаването на гориво при загасени и неизстинали горелки; 
 Запалването на горивната инсталация, работеща на течно гориво без предварително 

продухване; 
 Работа при неизправна автомивка и КИП; 
 Употреба на горелки без автоматична защита; 
 Оставянето на работещи котли без контрол; 
 Сушенето на горими предмети и материали върху конструкцията и оборудването на 

котлите и тръбопроводите; 
3 При снежни бури, масови поледици и обледявания на парната инсталация се осигурява 
режим на работа, който да изключва възможността за аварии и усложняване на 
обстановката; 
 
Чл. 85. Инструкция за безопасна работа при извършване на електромонтажни работи 
1.При извършване на ел. монтажни работи да се изключват уреди с изолирани ръкохватки; 
2.Да не се извършват ремонтни работи при включени електрическо захранване; 
3.Състоянието на изолацията и сигурността на електрообезопасяване да се проверят най-
малко два пъти в годината. 
4.Да не се пипат открити тоководещи части 
5.Забранено е поправянето на стопяемите вложки на предпазителите; 
6.При евентуално запалване на електрическата инсталация, апарати или съоръжения 
незабавно да се изключи напрежението, да се гаси само с пожарогасители с въглероден 
диоксид; 
Чл. 86. Инструкция за безопасна работа на чистачката 
1.Почистването на стъклата на прозорците, на перилата да става с особено внимание, като 
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навеждането навън е минимално; 
2.При подготвянето на дезинфекционните разтвори, поставянето на хлорна вра да се спазват 
точните съотношения, посочени от медицинското лице, с цел предотвратяване на 
инхалирането на отровни газове / хлор и др./; 
3.При работа с препарати като кислол, кислин, белина да се работи с лични предпазни 
средства /гумени ръкавици медицинска маска  на устата/; 
4.Почистването на сняг,лед в района на училището да става с подходящо облекло и обувки, 
за да се избегнат навяхвания и счупвания; 
5. При хигиенизирането двора и районите около училището отпадъците да се изхвърлят на 
определените за това места, а да не се горят с цел намаляване на пожарната опасност и 
избягване замърсяването с отровни вещества отделени при горенето. 
 
Чл. 87. Инструкция за безопасна работа на административно-техническия персонал 
 
1.При работа с компютър  трябва да разстоянието от екрана да е 0,50 – 0,70 м, а 
разстоянието между очите и клавиатурата да е 0,40 – 0,50 м. 
2.При работа с компютрите трябва да се стои изправен на стола, с удобно разположени 
върху масите ръце, така че да се постига максимално удобство при работа с клавиатурата и 
мишката. 
3. На всеки час непрекъсната работа с компютър се препоръчват 15 min почивка; 
4.При работа трябва да се внимава за опасности свързани с неизправности в ел. 
инсталацията и при откриване на такива да се предупреди електротехника без да се прави 
опити да ги поправят; 
5.Забранява се включването на  отоплителни уреди извън специално оборудвани за тази цел 
пожаробезопасни места; 

ГЛАВА ПЕТА 
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ  

 
Чл. 88. (1) За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали по 
време и във връзка или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на 
здравословното състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови задължения. 
(2) Регистрират се всички трудови злополуки, които са станали с работници или служители 
и са предизвикали загубване на работоспособност за един или повече дни. 
(3) За всяка трудова злополука самият пострадал или най-близкият свидетел на злополуката 
незабавно уведомява училищния директор. 
(4) Трудовата злополука се установява от директора на училището с акт в тридневен срок, 
считано от деня на злополуката, а професионалното заболяване – в тридневен срок от 
неговото констатиране от съответните здравни органи. 
(5) Директорът на училището организира регистрирането, отчитането и анализирането на 
трудовите злополуки и професионални заболявания по установения в Република България 
ред. 
(6) Директорът на училището незабавно уведомява началника на РУО, регионалната 
инспекции по труда, органите на МВР, прокуратурата и Гражданска защита в случаите на 
тежки или със смъртен изход трудови злополуки и тежки аварии. 
(7) Мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и на общите и професионални 
заболявания се вземат от директора на училището. 
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ГЛАВА ШЕСТА 
ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ  

 
Чл.89.(1) Да се ползват правилата, предназначени за обучение на работниците и 
служителите за оказване на първа долекарска помощ при увреждане здравето на хора при 
трудовата им дейност, утвърдени от министъра на здравеопазването и министъра на труда и 
социалните грижи. 
(2) Спазването на Правилата за оказване на първа долекарска помощ, утвърдени на 
основание чл. 276, ал. 1 и ал. 2 от КТ и влезли в сила от 01.01.1995 г. е задължително. 
Чл.90 При изпадане на ученици в гърч да се запази спокойствие, да се постави детето далеч 
от остри и горещи предмети, да се разхлабят пристягащите дрехи, да се постави тялото в 
странично положение и да се повика веднага училищният лекар или медицинското лице, 
обслужващо училището. Да не се правят опити за ограничаване на гърчовите движения и 
свестяване (пръскане с вода и изкуствено дишане, които влошават състоянието на детето), 
да се изнесе на свеж въздух пострадалият и да не се дават течности и вода през устата. 
Чл.91При настъпване на алергичен шок на мястото на инфектиране да се постави турникет. 
Чл.92 Медицинското лице в училището обучава групи от класовете за оказване на първа 
долекарска помощ при токов удар, изгаряне, порезни рани и счупване на крайници. 
Чл.93 При колапс да се напляска лицето и да се напръска с вода, да се дадат тонизиращи 
напитки или вода. 
Чл.94 При травматизъм да се направи компресивна превръзка, при счупване на крайник или 
открита фрактура да не се предприема нищо. При внезапно падане пострадалият се оставя 
на мястото на произшествието до идването на медицинския специалист, като се отстраняват 
наблюдателите и се оставят само двама преки свидетели на произшествието. 
Чл.95 При повръщане да не се дават вода или течности през устата. 
Чл.96 При удар от електрически ток да се освободи пострадалият от проводника при 
сигурни предпазни мерки – с дървен предмет. Пострадалият да се постави на пода с 
обърнати настрани глава без възглавница и да се започне външен сърдечен масаж, след 
което вдишване уста в уста или уста в нос. 

 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 
1. Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 
училище се издава на основание Закона за здравословни и безопасни условия на труд ( 
Обн.,ДВ, бр.124 от 1997г.);Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 година за условията и 
реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите 
по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (Издадена от 
министъра на труда и социалната политика Обн. ДВ. бр.102 от 22 Декември 2009г., попр. 
ДВ. бр.4 от 15 Януари 2010г., изм. ДВ. бр.25 от 30 Март 2010г.) и чл. 5 ал. 1 от Инструкция 
от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание,обучение и труд в 
системата на народната просвета 

 
2.Правилникът за осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд се 
утвърждава от директора на училището не по – късно от началото на учебната година. 
 
2. Контролът по спазването на правилника се осъществява от директора на  училището. 
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Настоящият правилник е утвърден със заповед № РД-09-293/14.09.2021г. на директора на 
училището и е задължителен за спазване от всички работници, служители, ученици, 
родители и външни лица, които посещават училището. 
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