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Г Л А В А  П Ъ Р В А 

 

Общи положения 

 

1. Настоящият правилник е разработен на основание Закон за осигуряване на 

ЗБУТ и чл.5 ал.1 от Инструкция от 05.07.1996г. на МОН за изискванията за 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната 

просвета – ДВ, бр.61/96г. 

2. Правилникът се утвърждава от директора на просветното звено не по-късно от 

началото на учебната година 

3. Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, учебно-

технически средства, материали и вещества, при изменение на правилата, 

нормите и изискванията за безопасност на труда в Република България. 

 

РАЗДЕЛ І 

 

Област и ред за прилагане на правилника 

 

1. Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогическия 

персонал  в ПГДС „ Цар Иван Асен ІІ”, както и за лицата, които по различни 

поводи се намират в училищната сграда, работилниците, площадки, терени и 

др. 

2. Правилникът има за цел да конкретизира основните изисквания, които трябва 

да се спазват при провеждане на обучението, възпитанието и труда, 

предотвратяването на евентуални трудови злополуки и заболявания на 

учениците, получени в резултат от учебния процес или провеждането на 

екскурзии,  и др. 

3. Отговорност за изпълнението на правилника носи училищното ръководство. 

 

РАЗДЕЛ ІІ 

 

Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учениците за 

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд 

 

Педагогически персонал 

1. В началото на всяка учебна година и на всяко тримесечие, класните 

ръководители и учителите запознават учениците с нормите на безопасност и 

условията на труд в класните стаи и кабинетите, както и с мерките и правилата 

за обучение и възпитание в условията на COVID-19,  като това се 

удостоверява със списък на инструктираните. 

2. Забранява се увеличаването на продължителността на учебния час и 

съкращаването на междучасията от учителите,  което води до преумора на 

учениците, намаляване на вниманието им и до увеличаване на опасността от 

злополуки.  

3. Забранява се ученици под 15 години да извършват  работа свързана с 

повдигане и пренасяне на тежести.  



4. При провеждане на производствена дейност на учениците от 15 до 18 год. 

възраст се допуска повдигане и пренасяне на тежести, в определените норми, 

само като самостоятелни операции във връзка с подготвителната дейност. 

5. При изпълнение на работа по време на учебна практика в работилниците на 

учебното заведение, учениците се снабдяват с работно облекло и ЛПС в 

съответствие с изискванията на Инструкциите за безопасна работа . 

6. При провеждане на спортни игри, походи, състезания и други извънучилищни 

дейности класните ръководители и учителите задължително инструктират 

учениците за поведението им като състезатели, участници в похода, 

пешеходци или пътници в транспортни средства. 

7. Списъците на учениците от групите заминаващи на поход, екскурзия и т.н. се 

предават на замесник-директора след провеждане на задължителния 

инструктаж заедно с маршрутния лист за придвижване на групата. 

8. Екскурзии се провеждат в съответствие с Наредба за условията и реда  за 

извършване на детски и ученически туристически пътувания с обща  цена, 

инициирани от детските градини, училищата и обслужващите звена в 

системата на народната просвета като за целта ръководството: 

(1)  Предварително проучва легитимността на фирмата-организатор и 

фирмата-превозвач. 

(2)  Изисква от родителите на учениците декларация децата им да бъдат 

включени в групата. 

(3)  Издава заповед за ръководители и отговорници на групите, като 

съставът им се определя в зависимост от броя на учениците и 

спецификата на ученическия отдих. 

(4) Ръководителите на отделните форми на организиран отдих и туризъм, 

медицинския, педагогическия и останалият обслужващ персонал носят 

лична отговорност за живота и здравето на децата и учениците от 

поемането им в сборния пункт, по време на екскурзията и до връщането 

им при родителите и настойниците. 

9. Преди провеждане на общински, регионални и национални спортни 

състезания, учениците-участници задължително преминават през медицински 

преглед под ръководството на учителите по физическо възпитание или 

треньорите. 

10. Задължително е разглеждането на теми по Гражданска защита в час на 

класа. 
11. Дежурните учители следят нормалното придвижване на учениците  в 

училищната сграда и следят за поведението на същите в класните стаи, 

коридорите и стълбищата. 

 

Непедагогически персонал 

/Помощен и обслужващ персонал – работници и служители/ 
1. Да спазват установените мерки и правила за работа в условията на COVID – 

19,  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 

други упойващи вещества. 



3. Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, 

безопасността на движението и противопожарна охрана. 

4. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които 

биха могли да пострадат при извършваната от тях работа. 

5. Да поддържат реда, необходимата чистота, културна и приветлива обстановка 

на работното място.  

6. Да не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им 

е възлагана. 

7. Да не работят с машини, които не познават. 

8. Да поддържат и повишават квалификацията си по безопасни методи на труд. 

9. Периодично или за конкретен случай да се запознават с изискванията на за 

безопасна работа, отнасящи се за работното място – машината на която 

работят. 

10. 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. 

11. Имат право да откажат изпълнението на работа, за която не са инструктирани 

или нямат правоспособност. 

12. Задължително да се явяват на периодични медицински прегледи изследване, 

когато за това им е съобщено или в друг конкретен случай. 

13. Чистачките задължително забърсват с влажна кърпа всяка сутрин преди 

началото на учебните занятия всички чинове, маси, бюра, пейки, первази и 

повърхности. 

14. Преди началото на учебните занятия всички класни стаи, кабинети, учителска 

стая и канцеларии задължително се почистват и проветряват. 

15. Класните стаи и кабинети се почистват след приключване на учебните занятия 

– проветряват се и се забърсват с влажна кърпа. 

16. Преди началото на учебните занятия по време на отоплителния сезон огняръ т 

всяка сутрин проверява състоянието на радиаторите  в  училищната сграда, а 

при констатирани нередности незабавно уведомява училищното ръководство. 

17. По време на учебните часове през зимните месеци в класните стаи и 

кабинетите температурата трябва да бъде не по-малко от 18 градуса. 

Измерването на температурата се извършва от  медицинското лице и се 

отразява в специална тетрадка. При отклонения ръководството на училището 

се уведомява своевременно. 

18. Преди началото и след края на учебните занятия работникът по поддръжка и 

ремонт задължително проверява състоянието на вратите, прозорците, 

чиновете, масите, бюрата, шкафовете и осветлението. При констатиране на 

нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като своевременно 

уведомява домакина и училищното ръководство. 

19. Коридорите и стълбищата  в училищната сграда се забърсват от чистачките 

след всяко междучасие. 

20. Санитарните помещения се почистват преди започване на учебните занятия, 

след всяко междучасие и след приключване на учебните занятия. 

21. Чистачките измиват прозорците всяка ваканция. Тяхното почистване се 

извършва след внимателното им отваряне, а също на изправни маси и стълби. 



22. Качването и слизането при почистване на прозорците или подмяна на 

осветителните тела става изключително внимателно при  спазване на 

правилата за безопасност. 

23. Дъските се ремонтират преди началото на учебната година, през ваканцията и 

при необходимост. 

24. Училищният двор и спортните площадки се почистват всяка сутрин, след 

голямото междучасие и след приключване на учебните занятия. 

25. Пердета, завеси, покривки, пътеки и килими се перат всяка ваканция. 

26. Почистването на паркета става през всяка ваканция, като чистачките спазват 

правилата за работа с опасни химикали. 

27. По време на работа с опасни химикали прозорците на кабинетите, класните 

стаи и залите задължително са отворени. 

28. При подмяна на осветителни тела, ремонт на учебно-технически средства, 

съоръжения, машини, печки и други, те задължително се изключват от 

електрическата мрежа. 

29. Ремонт на ел. табла се извършва само след централно изключване на ел. 

мрежа. 

30. След приключване на учебните занятия чистачките задължително проверяват 

за забравени включени електрически уреди, учебно-технически средства и 

осветление. 

31. Обслужващият персонал изпълнява задълженията си по трудов договор и 

длъжностна характеристика само в работно облекло. 

32. До началото на учебната година задължително се осигуряват от длъжностното 

лице медикаменти за долекарска помощ. 

33. При пожар, земетресение, авария, стихийно бедствие и други, чистачките от 

първия етаж обезпечават отварянето на вратите и изходите за евакуация на 

учениците. 

34. За училищни нужди се закупуват или приемат като дарения само уреди, 

съоръжения, пособия, учебно-технически средства и други, отговарящи  на 

БДС. 

35. Леснозапалими материали се съхраняват  на строго определените за целта 

места, безопасни за здравето на учениците и трудовия колектив. 

36. Забранено е запалването на събраните отпадъци и листа в училищния двор и 

около него. 

37. Да не се допускат саморазправа между ученици или издевателства над тях. 

38. Да информират своевременно директора или училищната комисия по 

безопасни условия за установени повреди, липси, аварии или други такива по 

ел. инсталации, водопроводна и канализационна мрежа, отоплителна система. 

39. През есенно-зимния сезон стриктно да се спазва планът за работа при зимни 

условия – „План за осигуряване на учебен процес през зимата” с оглед на 

безопасните условия на труд. 

40. През зимните дни чистачките, работникът по поддръжката  организират 

почистването на двора, стълбището пред училището и тротоарите, за да не се 

образуват заледени участъци. 

 

Директорът е длъжен да осигури: 

1. Спазването на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, Насоките 

за бучение и действия в условията на епидемична обстановка в училище през 



учебната 2021-2022 година, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. За условията 

и реда за провеждането на периодично обучение и  инструктаж на 

работниците и служителите за осигряване на здравословни и безопасни 

условия на труд, Инструкция от 5 юли 1996 за изискванията за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета. 

2. подходящи стаи за класни стаи и кабинети; 

3. прилагането на изискванията за безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана на класните стаи и кабинетите; 

4. необходимото противопожарно оборудване, както и изправността на 

наличните противопожарни съоръжения; 

5. надежността и изправността на пътищата за евакуация, правилната 

експлоатация на отоплителната и на електрическата инсталация; 

6. при възникнали бедствия, пожари, терористични действия, други извънредни 

обстоятвлства и инциденти с ученици или учители, при които има пострадали 

или са нанесени сериозни материални щети, незабавно да подаде 

първоначална информация на тел. 112 и на началника на РУО; 

7. След изясняване на фактите и обстоятелствата, в срок до 24 часа да изпрати до 

Началника на РУО писмен доклад за състоянието на пострадалите, размера на 

настъпилите щети и предприетите действия по уведомяване на родители и 

компетентните институции; 

8. Безопасни  и здравословни условия на труд, така че всяка опасност за живота 

и здравето на работника или служителя да бъде предотвратена. 

9. Указания за реда и начина за изпълнение на задачите, включително 

запознаване с длъжностните характеристики и правилата за здравословни и 

безопасни условия за труд. 

10. Вписването към длъжностните характеристики на служителите и работниците 

на конкретните им задължения за осигуряване на безопасни условия на труд. 

11. При сключване на договори с други организации за изпълнение на ремонтни 

дейности включва и мерки за осигуряване на безопасни условия на труд. 

12. Необходимите средства за осъществяване на мероприятията по охрана на 

труда. 

13.  Условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на работниците, 

служителите и учащите се. 

14. Периодично, съвместно с РИОКОЗ-Хасково се извършват замервания за 

микроклимат, осветеност, шум, вибрации и пределно допустимите 

концентрации на прах в учебните работилници и машинното отделение. При 

констатирани наднормени стойности да се провеждат мероприятия за 

провеждане на параметрите в определените норми. 

15. Преглед на сградите след извършен основен ремонт и обръща внимание на 

закрепването на вратите, прозорците, обезопасяването на ел. инсталация и 

съоръжения /зануляване, заземяване/, монтиране на машините, изискванията 

на хигиена на труда и противопожарна безопасност. 

16. Докладва ежегодно на педагогическия съвет за състоянието по безопасност и 

хигиена на труда и противопожарна охрана, за причините, довели до трудови 

злополуки и предприетите мерки за отстраняването им. 

17. Своевременно съставяне на акт за трудова злополука или професионално 

заболяване, както и разследване на причините довели до това. Незабавно 

уведомява РУО на МОН, регионалната инспекция по труда, органите на МВР, 



прокуратурата и гражданска защита в случаите на тежки или със смъртен 

изход злополуки и на тежки аварии. 

18. Осигурява взаимодействие и координация с органите на МТСГ, ВТ, МВР, 

МОСВ и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване 

на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

19. Отговаря за пожарообезопасяването чрез спазване на действащи норми, 

правилници, наредби и предписания. 

20. Осигурява необходимото противопожарно оборудване  и мястото за 

разполагането му. 

21. Съгласувано с противопожарните органи определя пътищата за евакуация на 

учащите и други служители и работници. 

22. Подпомага организирането на евакуация на учениците и трудовия колектив 

през учебната година и контролира нейното изпълнение. 

23. Следи за състоянието на проходите  за евакуация, за правилната експлоатация 

на отоплителните съоръжения, ел. инсталации и други. 

24. Изготвянето на инструкции за спазване на изискванията и правилата на 

пожаробезопасност. 

25. Извършва контрол при сключване на трудов договор за спазване на 

изискванията за правоспособност и квалификация. 

26. Проявява специална грижа и внимание към определени категории учащи се – 

младежи, жени, лица с намалена трудоспособност и други. 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР  

1. Изпълнява заедно с директора целия обем от задължения, свързани с 

организирането, ръководството и управлението на дейността на охраната на 

труда в процеса на учебната работа с учащите. 

2. До началото на всяка учебна година изготвянето на инструкции за правилна и 

безопасна работа с отделните машини, апарати и съоръжения, за учебните 

кабинети, лаборатории и работилници, съответстващи на нормативните 

изисквания и съобразени с психологическите особености учащите и липса на 

трудови навици. 

3. Създава условия /чрез пълно обезопасяване на машините, уредите, апаратите, 

инсталациите, уредбите/ и осигурява спазване на всички работни места на 

нормативните изисквания за безопасна работа. 

4. Съдейства и контролира за редовното провеждане на инструктажите и 

обучението по безопасна работа. 

5. Организира заедно с лицето за координация и контрол по осигуряване на 

безопасни условия за възпитание, обучение и труд, изготвянето на инструкции 

за правилна и безопасна /включително  и само пожаробезопасна/ работа с 

отделни машини, апарати и съоръжения за учебните кабинети, лаборатории и 

работилници – съответстващи на нормативните изисквания и съобразени с 

психологическите особености на учащите и липсата им на трудови навици. 

Изготвените проекти се представят на директора за утвърждаване. 

6. Изисква от учителите, водещи упражненията в кабинетите и работилниците, 

да поставят на видни места инструкции за безопасна работа. 

7. Спира работата на машини, съоръжения, уреди, които не са обезопасени 

според действащите правилници и норми или съществува непосредствена 

опасност за живота и здравето на хората. 



8. Съвместно с медицинския специалист и лицето за координация и контрол 

извършват периодичен контрол в учебните кабинети, лаборатории, 

работилници, салони за физкултура и т.н. за санитарно-хигиенното състояние 

на учебните места, правилното действие на вентилационните уредби, 

отоплението, осветлението, шума, физическото натоварване, на ползването на 

работно облекло и ЛПС, продължителността  на учебния работен ден и други. 

При забелязани нарушения или недопустими отклонения от допустимите 

норми в областта на охраната на труда да предприеме мерки за отстраняването 

им или да информира директора за решение. 

9. Осигурява снабдяването с необходимите годни безопасни инструменти, 

съоръжения, противопожарни уреди и други. 

10. Грижи се за осигуряване на наличие и ползване на необходимите нормативни 

документи /общодържавни  и отраслови/, регламентиращи изискванията, 

свързани с безопасното провеждане на учебния процес. 

11. Изпълнява в срок заповедите на директора  и предписанията на контролните 

органи за отстраняване на допуснати нарушения по БХТ и ПО. Пряко 

ръководи изпълнението на мероприятия за подобряване на условията на 

работа, за организиране или недопускане на причини, водещи до трудови 

злополуки и професионални заболявания. 

12. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения. Не 

допуска използването им за никакви други цели, освен при нужда за гасене на 

запалване или пожар. 

13. Организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и 

служителите от обслужващия и преподавателския състав с изучаване на 

изискванията по противопожарната охрана и правилата за ползване на 

наличните средства за гасене с периодични проверки на знанията. 

14. Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатация 

на отоплителните съоръжения и ел. инсталации и уреди и спазване на 

противопожарни норми. 

15. Организира за учениците обучение по противопожарни знания и подготовка. 

16. Изпълнява задълженията на работодателя за спазване разпоредбите на КТ във 

връзка с работното време, почивките и отпуските на щатния персонал. 

17. Изпълнява и всички други задължения по БХТ и ПО и трудовите 

правоотношения, предвидени в нормативните документи по длъжността. 

 

Г Л А В А  В Т О Р А 

 

Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане 

на възпитанието, обучението и трудовата дейност 

 

Р А З Д Е Л  I 

Електробзавеждане и електробезопасност 

1. Ел. уреди, съоръжения, инсталации и съставящите ги елементи по устройство 

и изпълнение да отговарят на изискванията  на Правилника за устройство на 

ел. уредби, на стандартизационни документи, както и да са съобразени със 

специфичните условия на и изисквания за поддържане и ремонт. 



2. Да се спазват изискванията за безопасна работа при експлоатация и 

поддържане на ел. уредби, ел. съоръжения, ел. инсталации, ел. проводи и 

други. 

3. Включването и изключването на напрежението за ел. консуматорите в 

работилниците  трябва да се извършва от централното табло.  

4. Забранено е на учениците да пипат и извършват поправки и ремонт по ел. 

инсталациите на машините. 

5. Всички ел. разпределителни и пускови табла, кабели и инсталации след 

демонтиране и преместване на работната машина незабавно да бъдат 

изключени от напрежение. 

 

6. Не се допуска работа с неизправни ел. щепселни съединения, ключове, 

шнурове и кабели. 

7. Спазването на изискванията, включени в правилника за безопасност на труда, 

е задължително. 

 

Р А З Д Е Л  II 

 

Санитарно-битово осигуряване 

1. Територията на училището и дворните площи да се поддържат чисти, а 

отпадъците да се съберат на определените за целта места. 

2. Да се поддържат в добър вид съблекалните, помещенията с душове и 

умивалници, помещенията за почивка, тоалетните и в изправност шкафчетата, 

душовете, бойлерите и други. 

3. Да се спазва от всички – педагогически, непедагогически персонал и ученици, 

въведения режим за труд и почивка. 

4. Кабинетът на медицинският специалист да бъде обзаведен и оборудван с 

необходимите средства и медикаменти за оказване на първа помощ. 

 

Р А З Д Е Л  III 

 

Водоснабдяване и канализация 

1. Училищната сграда да бъде осигурена с необходимите количества вода за 

хигиенно-санитарни, питейно-битови и противопожарни нужди. 

2. Да се поддържа в изправност водопроводната инсталация и канализационната 

система. 

 

 

Р А З Д Е Л  IV 

 

Противопожарна охрана 

1. Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно от сградата; 

2. Пътищата, проходите и входовете към сградата трябва да бъдат свободни от 

всякакви материали, а през зимата почиствани от сняг. 

3. Вратите, определени за евакуация трябва да се отварят навън; 

4. Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия в 

училището: 



Организаторите на мероприятието преди започването му трябва да проверят 

помещението, изходите и осигурителните средства за гасене. Задължително е 

присъствието на дежурни учители, инструктирани за правилата на 

противопожарна охрана. 

5. При провеждане на масови мероприятия е забранено: 

 - произвеждането на светлинни ефекти с използването на химически вещества, 

които могат да причинят пожар; 

 - да се загасява напълно светлината в помещението; 

Р А З Д Е Л  V 

 

Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети по ИТ, 

физическо възпитание и спорт и в учебните работилници. 

Учителите по ИТ, физическо възпитание и учебна практика в срок до 30.09.2021 г. 

извършват необходимите инструктажи за безопасна работа в специализираните 

кабинети. Инструктажите се прошнуроват и прономероват в папки. 

 

Г Л А В А     Т Р Е Т А 

 

Инстуктаж и обучение по безопасност, хигиена на труда и потивопожарна 

охрана 

1. Инстуктажите по безопасност, хигиена на труда и потивопожарна охрана са: 

начален на работно място, периодичен и извънреден 

2. Инструктажите се провеждат по време на работа; 

3. Провежданите инструктажи се записват в специална тетрадка за 

инструктажите; 

4. Целта на началния инструктаж е лицата, които постъпват на работа, да бъдат 

запознати с основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда 

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; 

5. Инструктажът на работното място е практическо запознаване на работника 

или служителя с конкретните изисквания за безопасност при изпълнение на 

трудовата дейност. 

6. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа знанията по безопасност, 

хигиена на труда и ППО; 

7. Извънредният инструктаж се провежда след случай на смърт, на тежка 

аварийна трудова злополука, пожар, природно бедствие, при констатирани 

груби нарушения на нормите и изискванията, както и с работещите, 

отсъствали от работа повече от 45 дни, независимо от причините на 

отсъствието. 

  

 

 

 

 

 

 

 



РАЗДЕЛ VI 
 

Условия, изисквания, мерки и правила за безопасно и здравословно 

провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност, съгласно 

утвърдения училищен план в ПГДС „Цар Иван Асен II“ през учебната 

2021/2022 в условията на епидемична обстановка /COVID-19/ 

 
 

ПРЕВЕНЦИЯ 

ОБЩИ МЕРКИ. НАМАЛЯВАНЕ НА СРЕДАТА НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ. 

ДЕЙНОСТ ОТГОВОРНИК СРОК РЕСУРСИ 

1. Oсигуряване на филтър на входовете 

на училището – дезинфекция на ръце, 

наличие на лични предпазни средства 

/маски/ 

Дежурни учители 

Медицинско лице 

Всяка сутрин:  

 

Дезинфектант 

от училището 

Маски от 

учениците 

2. ИНСТРУКТАЖ 

- Начален 

- Ежедневен инструктаж 

 

Кл. ръководител 

Учители – 1 час 

 

15.09.2021г 

В началото на 

първи учебен час 

Не са 

необходими 

3. Изготвяне на информационни 

материали и обозначителни табели и 

подмяната им при необходимост 

Комисия: Красимира 

Георгиева, Виолета 

Иванова, Славейка 

Милкова 

До 15. 09. 2021 От училището 

4.Носене на лични предпазни средства 

(маски) в общи закрити части -  класни 

стаи, кабинети, работилници, 

преддверие, фоайета, стълбища, 

коридори, санитарни възли, медицински 

кабинет, учителска стая, общежитие. 

ДЕЖУРНИ УЧИТЕЛИ 

Учители 

Възпитатели 

Помощен персонал 

През учебната 

година 

Маските за 

учениците се 

осигуряват от 

децата, респ. 

техните 

родители. 

Училищата 

осигуряват 

/10%/ маски в 

случаите, 

когато 

учениците 

нямат такива 

или не са 

подходящи за 



ползване, а за 

учителите - 

маски. 

5. Носенето на лични предпазни 

средства /маски/ в сградите на 

училището, общежитието и учебните 

работилници е задължително за 

педагогическия и непедагогическия 

персонал.   

Педагогически и 

непедагогически 

персонал 

Ежедневно От училището 

6. Дезинфекция на повърхности: 

 – ежедневно двукратно (преди 

началото и след приключване на 

смяната) влажно почистване и 

дезинфекция на всички критични точки 

– подове, бюра, чинове, маси, дръжки 

на врати, прозорци, ключове за 

осветление, бутони на асансьори, 

парапети, уреди, екрани, тоалетни 

чинии, мивки, кранове и др. 

- - при наличие на потвърден случай на 

COVID-19 хигиенните и 

дезинфекционните мероприятия се 

увеличат до 4 пъти на ден. 

Помощен персонал Ежедневно От училището 

7. Проветряване на класни стаи, 

кабинети, хранилища, учителски стаи, 

физкултурен салон,  работилници и 

машинно отделение. 

Дежурни учители 

Дежурни ученици 

Помощен персонал 

По време на всяко 

междучасие/ 

По време на 

учебните занятия 

да е отворен 

минимум един 

прозорец в стаята 

Не са 

необходими 

8. Дезинфекция на мишки, клавиатури, 

работно място.  

 

Учители- след 

приключване на блок 

учебни часове с 

всяка отделна група 

Сутрин и след 

часовете от 

помощен персонал 

След всяка група От училището 

дезинфектант 



9.Дезинфекция на работилници – 

всички ръчни инструменти и ръкохватки 

на тезгяхи и машинно отделение – 

лостове, бутони и части, подлежащи на 

допир. 

В уч.работилници - 

Учители по практика, 

майстори, 

хигиенисти; в 

машинно отделение 

– майстори и 

хигиенист; 

След всяка група От училището 

10. Осъществяване на контрол в 

санитарните помещения, относно: 

- наличие на топла вода; 

 - изразходването и своевременното 

осигуряване на течен сапун или 

дезинфектанти, еднократни салфетки 

за подсушаване на ръцете, тоалетна 

хартия; 

 - изхвърляне на боклука във всички 

санитарни помещения и тоалетни 

/10.00, 12.00  и след приключване на 

учебните занятия/ 

Помощен персонал 

Домакини 

Ежедневно От училището 

11. Дезинфекция и почистване на 

училищния автобус/служебни МПС 

преди и след всеки курс 

Шофьор на 

училищен автобус/ 

помощен персонал 

При необходимост От училището 

12. Комуникация с управителите на 

обектите в района на гимназията, 

предлагащи храни и напитки 

Ръководство Периодично Не се изисква 

13. Запознаване със здравните 
изисквания на: 

1.    персонала 

2.    учениците 

3.    на външните посетители 

  

 Директор 

 Кл.ръководител 

Портиер 

 

13.09.2021г 

15.09.2021г  

при посещение  

Не се изисква 

14.Организация на хигиенните и 

дезинфекционните дейности и 

запознаване с инструкциите за начина 

на ползване на съответните биоциди. 

Домакин, 

медицинско лице 

Септември 2021 Не се изисква 

15. Запознаване срещу подпис на 

УЧИТЕЛИ, УЧЕНИЦИ, РОДИТЕЛИ със 

здравните протоколи. 

Директор, класни 

ръководители 

Септемри 2021 Не се изисква 



16. Изготвяне на алгоритъм за 

преминаване към обучение в 

електронна среда от разстояние. 

Училищен екип за 

подкрепа при 

осъществяване на 

ОРЕС 

Септември 2021 Не се изисква 

Организация на учебния процес 

1. Определяне на отделни класни стаи 

за различните паралелки, при което 

учителите се местят, а не учениците. 

Ръководство Септември 2021 Не се изисква 

2. Ограничаване на използването на 

кабинети само при липса на други 

възможности за осъществяване на 

обучението по съответния учебен 

предмет - ИКТ кабинети, работилници и 

физкултурен салон. 

Педагогически 

специалисти 

През учебната 

година 

Не се изисква 

3. Въвеждане на различно начало на 

учебните занятия и на различен график 

за междучасията, съгл. Насоките за 

обучение и действия в условията на 

епиземична обстановка на МОН 

Ръководство При достигане на 

съответните нива 

на заболеваемост 

Не се изисква 

4.Провеждане на часове на открито при 

възможност по учебни практики, музика, 

рисуване, професионална подготовка.  

Учители При възможност Не се изисква 

5.Разполагане на местата за сядане на 

учениците шахматно, където е 

приложимо 

Учители Ежедневно Не се изисква 

6.Осигуряване на физическо разстояние 

между масата/катедрата/бюрото на 

учителя и първия ред маси/чинове на 

учениците, с цел спазване на дистанция 

от поне 1,5 метра 

Учители Ежедневно Не се изисква 

7.Максимално ограничаване на 

контактите между ученици от различни 

паралелки при осъществяване на 

заниманията по интереси. 

Учители Ежедневно Не се 

изискват 

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ПРИДВИЖВАНЕТО ПО КОРИДОРИТЕ И СТЪЛБИЩНИТЕ ПРОСТРАНСТВА 



1. Еднопосочно придвижване в 

коридорите и по стълбите. Изготвяне, 

полагане или подновяване на 

маркировка 

Ръководство 

С.Стоев, Р.Тодоров, 

П. Бойчинов, Ив. 

Колешев, Йордан 

Толумов, Тодор 

Стамов, Георги 

Христов, Красимир 

Ангелов, Ат. 

Филипов, Т. Жеков 

До 15.09.2021 г. От училището 

2. Регулиране на влизането и 

излизането в сградата на училището, 

без струпване на входа и при спазване 

на дистанция. Влизане през централен 

вход, излизане – през авариен изход. 

Дежурен учител и 

портиер 

Ежедневно Не се 

изискват 

Организация на междучасията и посещения на санитарните възли 

 1. Въвеждане на различно начало на 

учебните занятия и на различен график 

за междучасията, съгл. Насоките за 

обучение и действия в условията на 

епиземична обстановка на МОН 

 Ръководство  Ежедневно  Не се 

изискват 

Училищен двор 

1. Максимално ограничаване на 

влизането на външни лица в сградата 

на училището чрез маркиране на зони 

за достъп на родители в двора и в 

близост до входа. 

Учители Ежедневно Не се 

изискват 

2.Разделяне  двора на зони за отделни 

паралелки по време на междучасия 

/приложена схема на зонирането/. 

Отговорно лице 

дежурни учители 

 

Ежедневно Не се 

изискват 

3.Провеждане на занятия извън 

училището, когато това е удобно и 

целесъобразно. 

Учители При възможност Не се 

изискват 

Комуникация. Учителски стаи и хранилища 



1.Използване на учителските стаи и 

обособените помещения за почивка и 

самоподготовка от педагогическите 

специалисти при спазване на 

минимална дистанция от 1.50 м. 

Учители Ежедневно Не се 

изискват 

2.Приоритетно и по възможност 

използване на комуникация в 

електронна среда (Office 365, телефон, 

електронна поща, платформи и др.).  

При необходимост от пряка 

комуникация се спазват изискванията 

на физическа дистанция и носене на 

защитни маски. 

Учители Ежедневно Не се 

изискват 

3. Комуникация с родителите се 

осъществява предимно с електронни 

средства, а индивидуалните срещи и 

консултации се провеждат по 

предварителна уговорка и при спазване 

на изискванията на МЗ. 

Учители При необходимост Не се 

изискват 

4.Провеждане на родителски срещи, 

събрания на Обществения съвет, общи 

събрания и педагогически съвети в 

електронна среда, а при нужда от пряка 

комуникация в по-голямо помещение 

или в двора на училището, което 

гарантира спазване на мерките на МЗ. 

Ръководството на 

гимназията 

През годината Не се изисква 

5. УВЕДОМЯВАНЕ на родителите за 

епидемичната обстановка в гимназията: 

 - изготвяне на уведомлението 

- регулярно и извънредно /при наличие 

на болен учител, ученик, служител или 

при промяна на мерките и правилата в 

училище/. 

 

Училищен психолог 

Класен ръководител 

 

 

 

Регулярно - 

веднъж седмично 

Извънредно - при 

описаните 

обстоятелства 

Електронен 

дневник 

 

Физкултурен салон 



1. Използване на физкултурния салон 

само при неблагоприятни климатични 

условия.  

 При невъзможност, поради 

спецификата на сезона, във 

физкултурния салон се провеждат 

часовете само на един клас. 

Учители по ФВС През годината Не се 

изискват 

Интервенция 

Правила за поведение при съмнение или случай на Ковид 19 в училището 

1. Изолиране на ученик или лице с 

грипоподобни симптоми в определено 

за целта помещение и уведомяване на 

ръководството: 

- Учебен корпус 1 - Лекарски 

кабинет, стая 106 

- Учебен корпус 2 - Помещение на 

приземен етаж/срещу портиера/ 

- Учебни работилници - 

Хранилище на 1-ви етаж 

- Общежитие - изолатор 

 Медицинско лице 

Учител 

 

 През годината  От 

училището 

2. Създаване на организация в 

училището за осъществяване на 

медицински филтър за наличие на 

грипоподобни симптоми и недопускане 

в сградата на училището на лица във 

видимо нездравословно състояние. 

Медицинското лице в училище 

извършва контрол в началото на всяка 

смяна, като работата му се подпомага 

от учителите, които влизат в първия 

учебен час и могат да му подадат 

обратна информация за общото 

състояние на учениците. 

 Директор 

Медицински лице 

 До 15.09.2021  Не се изисква 

3. Задействане на здравния протокол в 

случай на нужда. Уведомяване на РЗИ. 

Уведомяване на родители 

Медицинско лице 

Класни 

ръководители 

При нужда Не се изисква 



4. Организиране на разяснителна 

кампания и обучение на 

педагогическите и непедагогическите 

специалисти да разпознават 

симптомите на COVID-19, за да може 

по-бързо да се определят 

потенциалните заболели. 

 Медицинско лице   До 15.09.2021  Не се изисква 

5.Информиране на родителите за 

прилаганите здравни протоколи и за 

начина на уведомяването им при 

възникване на съмнение за случай на 

COVID-19, както и за последващите 

мерки. 

Учители, медицинско 

лице 

 До 15.09.2021  Електронен 

дневник 

6. Познаване и прилагане на правилата 

и здравните протоколи 

Отговорно лице През учебната 

година 

Не се изисква 

7. Поддържане на добър психоклимат и 

намаляване на ситуацията на 

напрежение, стрес и дезинформация 

7.1. Баланс между добра 

информираност и прекалено 

ангажиране на вниманието на 

учениците  

7.2. Обсъждане в гимназията на 

правилата и протоколите. 

7.3. Информираност на родителите 

7.4. Подкрепа при затруднения 

Психолог 

Учители 

През учебната 

година 

Не се изисква 
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СПИСЪК 

на отговорниците за отоплителните и нагревателни уреди 
в сградите на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” 

 

№ Помещение Вид на уреда Отговорник Подпис 

1. Уч.работилница №1 Ръчни 
електрически 
инструменти 

Г. Христов  

2. Уч.работилница №2 Ръчни 
електрически 
инструменти 

Ат. Филипов 
 

 

3. Уч.работилница №3 Лазерен гравир, 
РС и  пирографи 

Инж. Диана 
Димитрова 

 

4. Уч.работилница №4  Ръчни 
електрически 
инструменти 

Т. Жеков  

5. Домакин Ел. радиотор, РС, 
принтер 

Сийка Попова  

6. Зам. директор УПД РС Недка Янева  

7. Инструментална  Недка Янева  

8. Котелно Комбинирана 
горелка 

Петър 
Александров 
Йовко Василев 

 

9. Помещение - 
хигиенист 

Ел. печка Недка Янева  

10. Стая възпитатели, ТВ 
зала 

Климатици Дежурния на 
смяна 

 

11. ІІІ-ти етаж основен 
корпус 

Климатици Лена 
Кюучукова 

 

12.  Кабинет ГЛС Климатик Снежана 
Георгиева 

 

13. Учителска стая - 
Общежитие 

Климатик Добринка 
Хаджиева 

 

14. Фитнес Климатик Веска Банева  

 
 След приключване на работния ден, дежурните ІІ-ра смяна проверяват и изключват 
ел. захранването от главното табло. 
     
 
 

 Провел инструктажа: 
           /инж. Д. Димитрова/ 
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З А П О В Е Д № .................. 

..........................2021г. 
 
 

Съгласно чл.6 от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. ЗА ПРАВИЛАТА И 

НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА ОБЕКТИТЕ 

 

З А П О В Я Д В А М: 
 

Да се изгради пожаро – техническа комисия в състав: 
Председател: Маргарита Цветкова Топалова /Директор/ 
Заместник – председател:– Атанас Тодоров – възпитател отговорно 
длъжностно лице за  осигуряване на противопожарна защита 
Членове:  
инж. Диана Димитрова Димитрова /заместник - директор УПД 
Янко Ангелов Георгиев– отговорник ПО 
Тихомир Жеков – учител /работилници по дървообработване/ 
инж.Иван Петков – учител 
инж. Милен Милков – учител 
Медицинско лице 
 
С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. 
 
Контрол по изпълнение на настоящата заповед възлагам на инж. 
Диана Димитрова - ЗДАСД 

 
 
 
 

 ДИРЕКТОР: 

                /Маргарита Топалова/ 
 

ДД/ИП 
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З А П О В Е Д № ..................... 

.........................2021г. 
Във връзка с чл.27 и чл.28 от Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 Да се учреди комитет по условия на труд от следните лица: 

1. Председател – Маргарита Топалова – Директор 
2. Зам. Председател – инж. Иван Петков /учител – представител на 

служителите/ 
3. Атанас Тодоров – възпитател, отг. противопожарна охрана  
4. Петя Иванова – административен персонал 
5. Янко Борисов Петров– ел.техник 
6. Медицинско лице 
 
Комитета по условия на труд: 
1. обсъжда всяко тримесечие цялостната дейност по опазване на 

здравето и осигуряване на безопасността и на работещите и предлагат 
мерки за подобряването й; 

2. обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и анализите 
на здравното състояние на работещите, докладите на специализираните 
служби по трудова медицина и други въпроси по осигуряване и опазване на 
здравето и безопасността на работещите; 

3. обсъжда планираните промени в технологията, организацията на труда 
и работните места по отношение на последствията от избора на 
оборудването, условията на труд и работната среда и предлагат решения за 
опазване на здравето и осигуряване на безопасността на работещите; 

4. извършва проверки по спазване на изискванията за здравословни и 
безопасни условия на труд; 

5. следи състоянието на трудовия травматизъм и професионалната 
заболеваемост; 

6. участва в разработването на програми за информиране и обучение на 
работещите по проблемите на здравословните и безопасни условия на труд. 

 
        
        ДИРЕКТОР: 
         /Маргарита Топалова/ 
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З А П О В Е Д № .........../.........................2021 г. 

На основание Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 

служителите по правилата за осигуряване на ЗБУТ 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
1. Работни места на работници и служители, работата на които е свързана с 

използване, обслужване и поддържане на машини и технически съоръжения, за 
които се изисква правоспособност за работа. 

а) работилници по дървообработване: майстори- дърводелци, майстор – точилар; 
б)поддръжка на материално-техническата база в училище и общежитие: майстори, ел. 
техник; 
в) парокотелни отделения – майстори, огняри; 
г) учители – специалисти по уч. практика 
д) учители по ФВС; 
е) учители – възпитатели в Общежитие; 
ж) учители – програмисти, информатици; 
з) шофьор; 
2. Продължителност на обучението – да се проведе в един работен ден от 6 
астрономически часа при следната тематика:” Правила за ЗБУТ на работното място”. 
3. За провеждане на обучението и оценяване на обучаваните определям комисия в 
състав: инж. Д. Димитрова, инж. Станимир Даскалов, инж. Димитрия Масларова, инж. 
Недрет Касим и инж. М. Милков. 
4. За обучаващи на новопостъпилите работници и служители определям: 
а) в работилници по дървообработване инж. Диана Димитрова – зам. директор УПД; 
б) в учебните сгради и Общежитие – инж. Станимир Даскалов , инж. Д. Масларова, 
инж. Недрет Касим и инж. М. Милков; 
в) в парно-котелно отделение – външна организация; 
5. Обучението да завърши със заключителен протокол, който да отрази степента на 
подготвеност на обучаваните служители и работници. 
 
 
Заповедта да се сведе до знанието на длъжностните лица за изпълнение. 
 
Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на инж. Диана Димитрова – зам. 
директор УПД. 
       

 
      Директор:  
       / Маргарита Топалова/ 
 
 
ДД/ИП 
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ЗАПОВЕД № ............ 
........................2021г. 

За организиране, провеждане и документиране на обучението и инструктажите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд в съответствие с 
изискванията на Наредба №РД-07-2 от 16.12.2009 г., обнародвана в ДВ, бр.102 от 
22.12.2009 г.; изм. Бр.25 от 30.03.2010г. 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1. Всеки учител, преподавател, служител, работник, който постъпва на работа, 
независимо от неговата подготовка, образование, квалификация и трудов стаж по 
същата или друга професия, да се допуска на работа или обучение само след като 
е преминал съответното обучение успешно и бъде инструктиран по безопасност и 
здраве при работа и противопожарната охрана. 

2. Обучение по безопасност и работа се провежда ежегодно по утвърдена от 
Директора програма на следните лица: 
а/ зам. директори; 
б/учителите по учебна и производствена практика; 
в/членовете на комитета по условия на труд; 
г/майстори, работник поддръжка, огняри, електротехник, шофьор; 

3. Обучението на лицата се провежда от: 
а/ инж. Диана Димитрова -  зам. директор УПД; 
б/ инж. Димитрия Масларова 
в/ външна организация 

4. Обучението се провежда групово за съответните категории и се оформя  с 
Протокол, в който се вписват участващите представители, лекторите и темите, по 
които е проведено обучението.  
 

 
НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ: 

 
 4. Началния инструктаж се провежда по утвърдена от Директора за целта 
програма: 
 а/ за щатния персонал в деня на постъпване на работа; 
 б/ за учащите се – ежегодно със започване на учебния процес; 
 3. Началния инструктаж се провежда: 
 а/ по т.2/а/ - за щатния персонал от зам. директора УПД; 
 б/ по т.2/б/ - за учащите се от съответните преподаватели. 
 5. Началния инструктаж се провежда индивидуално или групово, като групата не 
трябва да бъде повече от 15 човека. Продължителност до 2 часа. 
 6. Регистрирането на инструктажа става в заведената за целта книга, с приложено 
копие от съответната утвърдена програма за съдържанието на инструктажа. 
 

 
 



 
ИНСТРУКТАЖ НА РАБОТНОТО МЯСТО 

 
 7. Инструктажа на работното място се провежда с преподаватели по учебна 
практика, майстор по практика, работник по подръжка, ел.техника, чистачки и други 
които ползват или контактуват с машини, съоръжения, уреди, химикали и т.н. в следните 
случаи: 
 а/ при постъпване на работа, след като са минали начален инструктаж; 
 б/ промяна в условията на работа; 
 в/ констатирани груби нарушения по ТБ и ОТ. 
 Преподавателите да се съобразяват, че занятията с учениците по време на учебна 
практика е период и за обучение, което да съответствува на инструктажа на работното 
място. 

ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ 
 

 8. Периодичният инструктаж се провежда със всички щатни служители, работници 
и учащи и има за цел да поддържа и допълва знанията по безопасността, хигиената на 
труда и ППО. 
 9. Периодичния инструктаж се провежда един път годишно. 
 10. Заместник директора по ПО провежда периодичния инструктаж на щатните  
работници и служители. 
 11. Периодичния инструктаж с учащите се се провежда в учебните работилници от 
съответните преподаватели по практика. Когато учебния процес се провежда в една и 
съща работилница инструктаж се провежда както следва: 
 а/ със започване на учебната година; 
 б/ след приключване на зимната ваканция; 
 в/ след приключване на пролетната ваканция; 
 Когато времето на периодичния инструктаж, съвпада с времето на началния същия 
да се счита и за периодичен. 
 12. Периодичния инструктаж се регистрира в съответни книги. Книгата се 
съхранява от лицето което го провежда. 
 

ЕЖЕДНЕВЕН ИНСТРУКТАЖ 
 

13.Ежедневния инструктаж се провежда от учителя в началото на учебните часове по 
учебна практика. Документирането да става, като в работна тетрадка преподавателя 
отрази въпросите /по раздели/ с които е запознал учениците. 
 
 

ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ 
 
 14. Зам. директора, съвместно с други специалисти да разработват проекти за 
указания, правила, инструкции и др. за осигуряване на безопасни условия на труд, които 
се предоставят на Директора за утвърждаване. 
 15. Екземпляр от заповедта да се връчи на всички отговорници и задължени за 
изпълнението и лица. 
 16. Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на зам. директорите. 
 

 
      ДИРЕКТОР: 

 /Маргарита Топалова/ 
ДД/ИП 
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УТВЪРЖДАВАМ 
                ДИРЕКТОР: 
       /Маргарита Топалова / 

ПРОГРАМА 
за провеждане на начален инструктаж по ТБ и ОТ с учениците  

преди започване курса на обучение по практика в работилниците на 
учебното заведение 

 
1. Задължение на учениците по време на практическата учебна работа – поведение, 
задължения, забрани. 
2. Режим на работа и почивки. 
3. Работно помещение, работни места и реда който трябва да се спазва. Основно и 
спомагателно обзавеждане. Противопожарно обзавеждане. Осветление /естествено, 
изкуствено, аварийно/. 
4. Опасни места и обезопасяване: 
4.1 Опасност от механично въздействие: 
- от движещи се части на машините и съоръженията; 
- от падащи и летящи тела/частици/; 
- опасност от режещи и пробождащи предмети; 
- опасност от падане. 
4.2 Опасност от поражение от ел.ток: 
- електрически контакти, тяхното разположение, предназначение за ползване; 
- електрическо захранване на машините, съоръженията, уредите; 
- ръчни и други преносими ел.инструменти. 
4.3 Опасност от пожар. 
4.4 Опасност от въздействие на ниска или висока температура. 
4.5 Опасност от вредни вещества. 
4.6 Опасност при работа на слабо осветление. 
4.7 Опасност от въздействие на шум. 
4.8 Опасност при вдигане и пренасяне на тежести. 
5. Инструкции за безопасна работа. Конкретни правила за безопасна работа и начините 
за обслужване на всяка  от машините, инструменти, приспособления. 
6. Чистота и ред на работното място. 
7. Средства за индивидуална защита, специално работно облекло и правила за ползване. 
8. Правила за даване първа помощ при злопулука. 
9. Действия в случай на пожар. 
10. Регистриране на инструктажа. 
 

10.09.2021г.    ИЗГОТВИЛ:      
      ЗАМ.ДИРЕКТОР УПД ИНЖ. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
                ДИРЕКТОР: 
       /Маргарита Топалова/ 

 
 

ПРОГРАМА 
за  провеждане на обучение по безопасност и здраве при работа на 
персонала в ПГДС “Цар Иван Асен ІІ” гр. Хасково 
 
 
 Програмата включва 6 учебни часа и включва следните теми: 

1. Нормативна уредба по безопасност и здраве при работа – основни 
нормативни актове и актуални изменения. Специфични изисквания за 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на 
МОН. 

2. Организация на дейността по осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на труд в просветното звено ( орган по БЗР, комитет по 
условия на труд, обслужване от службата по трудова медицина). Права, 
задължения и отговорности на участниците в трудовия процес, 
свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа. 

3. Изисквания за информираност, обучение и инструктаж на работещите в 
областта на безопасността и здравето при работа. Знаци и сигнали за 
безопасност. Действия при извънредни обстоятелства. 

4. Оценяване на риска за безопасността и здравето при работа. От 
оценяване на риска към управление на здравето и безопасността при 
работа. 

5. Трудови злополуки – основни положения, установяване, разследване,  
регистриране и деклариране. 

6. Специфични изисквания за безопасни условия на възпитание, обучение 
и труд на МОН. 

 
 
 

10.09.2021г.    ИЗГОТВИЛ:     
      ЗАМ.ДИРЕКТОР УПД ИНЖ. Диана Димитрова 
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З А П О В Е Д № ..................... 
 

...........................2021 г. 
 
 
Съгласно чл.9 ал.2, т.1 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО 

(правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 
обектите) 

 
 
 

З А Б Р А Н Я В А М: 
 
 
1. Извършването на огневи и заваръчни работи в обекта. 
2. В случай, че това се налага стриктно ще се спазва Наредба №1- 209 от 

22.11.2004г. 

3.Четири часа преди огневи работи да се уведоми РСПБЗН – Хасково и се 
получи разрешение за огневи работи, като преди извършване на огневи 
работи на временни места, определеното със заповед лице издава акт 
съгласно приложение № 9 

  

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
инж. Диана Димитрова - ЗДУПД 
 
 

 

 

 

      ДИРЕКТОР: 
        /Маргарита Топалова/ 
  
 

ДД/ИП 
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З А П О В Е Д  

№ ......../.........................2021 г. 

Съгласно чл.5, ал.8 от Наредба № 8121з-647 от 
01.10.2014г. за ПНПБЕО 

(за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация 
на обектите) 

Н А Р Е Ж Д А М: 
 
 
1. Новопостъпилите служители да се инструктират от  
зам. директора по производствената дейност. 
 
2. В началото на всеки учебен срок да се извършва периодичен инструктаж 

от зам. директора по производствената дейност на всички щатни 
служители. 
 

3. Периодичния инструктаж с учащите се, се провежда от учителите по 
практика – 3 пъти: 
- при започване на учебния срок; 
- след приключване на зимната ваканция; 
- след пролетната ваканция. 

 
 
 
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
инж. Диана Димитрова - ЗДУПД 
 
 
 
 
      ДИРЕКТОР: 
        /Маргарита Топалова/ 
 

 

 

 

ДД/ИП 
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З А П О В Е Д  

№......../........2021г. 

Съгласно чл.5 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за ПНПБЕО 
 

НАРЕЖДАМ: 
 

1.Състоянието на пожарогасителите да се отчита ежемесечно чрез дневник 
за контрол на наличието и изправността на носими и возими пожарогасители 
на обект/Приложение №4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за 
ПНПБЕО/: 
 

- Янко Борисов Петров да отговаря за изправността на ПП уреди  в 
сградите намиращи се на ул. Пловдивска №37 .  

- Сийка Попова да отговаря за изправността  на ПП уреди  в сградата 
намираща се на ул. Ст. Стамболов №2 .  

 
2.ПП уреди и съоръжения да се поддържат винаги в пълна изправност.  
3.Ежегодно пожарогасителите да се презареждат. 
 
Дневниците да се съхраняват от инж. Диана Димитрова – ЗДУПД.  
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
инж. Диана Димитрова – ЗДУПД 
 
 
      ДИРЕКТОР:      
       /Маргарита Топалова/ 
Запознати със заповедта: 
Инж. Диана Димитрова -................. 
Янко Петров-............... 
Сийка Попова-............... 
 
 
 
ДД/ИП   
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З А П О В Е Д  

№ ............./........2021 г. 

 
П Л А Н 

ЗА ЛИКВИДИРАНЕ /ГАСЕНЕ/ НА ПОЖАР 
 На основание чл.9 ал.1 т.2 от НАРЕДБА № 8121з-647 ОТ 1 ОКТОМВРИ 2014 Г. 

ЗА ПРАВИЛАТА И НОРМИТЕ ЗА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 
ОБЕКТИТЕ 
 
1. При пожар служителят да уведоми РСПБЗН – Хасково, да се обади на  тел. 

112. 
2.  Да се евакуират ученици и служители от обекта. 
3. Да се изключи главното ел. табло. 
4. Да се започне пожарогасене с налични ПП уреди. 
 
 
 

 

 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
инж. Диана Димитрова- ЗДУПД 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ДИРЕКТОР: 
        /Маргарита Топалова/ 
 
 
 

 

ДД/ИП 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 

ИНСТРУКЦИЯ 
за спазване на ПП изисквания 

и правила при работа с нафтови горелки 
1. Да се ползват само стандартни и технически изправни горелки. 
2. Горелката задължително да бъде заземена. 
3. В непосредствена близост до горелката да има поставени за ползване, в 
случай на нужда, ПП уреди. 
4. Да не се допуска изместване на дюзата от отвора на пеща. 
5. Преди запалване на горелката да се провери дали няма течове на гориво. 
6. Запалването на горелката да става автоматично. 
7. При работа горелката да не се оставя без наблюдение. 
8. Забранено е поставянето на горими материали в помещенията на 
горелката и склада за нафта. 
9. Да не се допуска обливане на автоматиката, ел.захранването и външните 
части на горелката с гориво. 
10. При евентуално прокапване на гориво от нафтовата горелка, да се 
постави съд за събирането му. 
11. Горелката да се спира: 
а/ при изгаснал пламък; 
б/ при спиране вентилатора на горелката; 
12. За спиране на горелката да се спазва следния ред: 
а/ спиране на горивото чрез спирателния кран; 
б/ изключване ел. двигателя на горелката; 
13. При поява на повреди или нарушение на нормалната работа, горелката 
да се спира. Ремонтирането да се извършва от специалист. 
14. Ремонта, обслужвания и настройки по време на работа на горелката се 
забраняват. 
15. При пожар: 
а/ спира се притока на гориво от спирателния кран; 
б/ изключва се ел.двигателя на горелката; 
в/ насочва се към мястото на пожара изправен пожарогасител; 
г/ известява се ППО. 
 
10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 

ИНСТРУКЦИЯ 
за безопасна работа с водогрейни котли – ниско налягане 

 
 1. Обслужването на водогрейни котли с ниско налягане се възлага на 
лица, които са навършили 18 год. и притежават необходимата 
правоспособност “огняр”, преминали са  и медицински са освидетелствани, 
че са годни за тази професия. 
 2. До самостоятелна работа огнярите  се допускат след като преминат 
инструктаж и обучение по БХТ и ПО. 
 3. Огнярът трябва основно да познава конструкцията на котела, 
техн.характеристика на котела, автоматиката, комбинираната горелка, 
котелната инсталация, арматура, отоплителната инсталация, 
ел.захранването и т.н. 
 4. Котела и съоръженията към него трябва да бъдат механично и 
електро обезопасени: 
 а/ съединителите на водните помпи и други движещи се части да бъдат 
оградени с предпазители; 
 б/ ел.съоръженията да бъдат занулени; 
 в/ корпусът на котела и резервоарите за гориво да бъдат заземени. 
 5. На всеки водогреен котел или на тръбопровода за гореща вода 
между котела и спирателния кран да бъде монтиран изправен манометър. 
 6. На тръбопроводите за вход и изход на водата за всеки котел да 
бъдат монтирани термометри. 
 7. Всеки водогреен котел да бъде свързан с разширителен съд, който 
да поема разширяването на водата при нагряване: 
 а/ при отворена отоплителна система, разширителния съд се свързва 
пряко с атмосферата. 
 8. Към котелното помещение при възможност да има стая  за огняра и 
работилница за малки поправки. 
 9. При пускане на котелната инсталация огняра е длъжен: 
 а/ да се убеди в изправността на котела и котелната арматура; 
 б/ да провери горелката за наличие на теч от гориво в пеща и извън 
нея; 
 в/ да се убеди в изправността на водоподкачващите помпи. 

 
 



 10. През време на работа огняра е длъжен: 
 а/ да следи непрекъснато изправността на автоматиката и арматурата; 
 б/ всички вентили да отваря и затваря бавно и внимателно; 
 в/ да не извършва каквито и да са поправки на елементите на котела и 
инсталацията, когато котела работи; 
 г/ да поддържа хигиена в котелното помещение, спомагателните 
помещения, стълбите и проходните коридори; 
 д/ да не допуска обливане на автоматиката, ел.съоръженията, 
горелката и външните части на котела с вода или гориво; 
 е/ да не оставя котела без наблюдение независимо, че автоматиката му 
е изправна. 
 11. Работата на котела задължително се преустановава: 
 а/ ако налягането на водата се повиши над работното; 
 б/ ако водоснабдителните средства откажат да работят; 
 в/ ако зидарията на пеща е разрушена; 
 г/ ако водопоказателния уред или предпазните колани се повредят и не 
действуват; 
 д/ ако се появят пукнатини, протичания от пламъчните тръби и др. 
 е/ при възникване на пожар. 
 12. Ежемесечно за осигуряване безопасна работа на котела, огняра е 
длъжен да провежда съответната профилактика. 
 13. В началото на пролетно-летния сезон огнярът трябва да извърши 
основна профилактика на котела, котелната и отоплителната инсталация. 
 14. Забранява се работа на котли с неизправни контролно- 
измервателни прибори и автоматика. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 

ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ПРОБИВНИ МАШИНИ 

 
 

1. Затягащите приспособления на режещия инструмент и детайлите да бъдат 
стабилни и изправни. 

2. Закрепването на режещия инструмент да осигурява точното му 
центриране. 

3. Патронникът да няма части или детайли, които излизат извън 
цилиндричната повърхност. 

4. Забранено е да се работи с неизправни патронници. 
5. Забранено е да се работи с неизправни предпазни ограждения на 

режещият инструмент. 
6. Забранено е използването на режещи инструменти за дейности, за които 

не са предназначени. 
7. Забранено е през време на обработването му детайла да се държи с ръка. 
8. Многовретенния блок да има плавно подаване без удар. 
9. Когато към машината има приспособления за притискане на детайла, те 

да се задействат след отстраняването на ръцете от зоната на притискане. 
10. Настройка, смазване и ремонт на машините се извършва при пълен 

покой на машините. 
11.  До работа с пробивни машини се допускат само квалифицирани лица, 

с които са проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве 
при работа и са запознати с настоящата инструкция. 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ЦИРКУЛЯР 

1. Плотът на циркуляра да бъде стабилен за да не трепти. 
2. Неработещата зона на диска да се покрива с кожух, а работния сектор с подвижен 

предпазител. 
3. За премахване на задни удари циркуляра да има разклинващ нож, отговарящ на 

следните условия: 
- широчината на заострената част на ножа да бъде не по-малка от 5мм и да не 

превишава 1/5 част от общата му ширина; 
- дебелината на разклинващия нож да превишава ширината на сряза с 0.5 мм за 

триони до 600 мм; 
- височината да бъде не по-малка от височината на работната част на триона; 
- разстоянието между ножа и триона да не превишава 10 мм по цялата му дължина. 

4. Напречното разкрояване на дъски и детайли с дължина по-малка от 30 см на 
циркуляра с ръчно подаване да се извършва с приспособления, снабдени с 
притискащи устройства. 

5. Забранено е надлъжното разкрояване на фасонирани материали, по-къси от 30 см и 
по-тесни от 8 см без употребата на специални тлъскачи. 

6. Забранено е подаването с ръка на материали за разбичване на разстояние по-близо от 
30 см от циркуляра. 

7. Забранено е да се подават материали за обработване, преди получаването на пълна 
честота на въртене на циркулярния трион. 

8. Забранено е необезопасен или технически неизправен циркуляр да се пуска в работа. 
9. Работникът обслужващ циркуляра да стои в страни от обработвания материал и да не 

се намира в равнината на въртене на циркулярния трион. 
10. Забранено е да се връщат чрез прехвърляне през машината материали за повторно 

обработване. 
11. До работа с циркуляр се допускат само квалифицирани лица, с които са проведени 

всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа и са запознати с 
настоящата инструкция. 

12. След приключване на работа да се почисти машината и да се подреди работното място. 

 

 

 

 

10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ЩРАЙХМУС 

 
1. Забранено е да се работи на щрайхмус с неизправна зъбна завеса срещу 

връщане на парчета. 
2. Горния вал трябва да е прикрит и отпред и отгоре с плътен капак. 
3. Забранено е да се работи с износени подавателни валове. 
4. Подавателния механизъм да бъде свързан с блокиращо устройство с 

ножовия вал. 
5. Обработвания детайл да има дължина, не по-малка от разстоянието 

между осите на подавателните валове, увеличена с 10 см. 
6. При подаване на обработваните детайли, ръцете на работещия да не се 

доближават на по-малко от 15 см от отвора на машината. 
7. Забранено е да се стои зад обработваните детайли. 
8. Забранено е да се работи при неизправни предпазни кожуси на ножовия и 

подавателните валове и при неизправни или липсващи предпазни 
ограждения на въртящите се и подавателни части на машината. 

9. Детайли с различна дебелина да се подават с дебелата част напред. 
10. Да се работи винаги с добре наточени и закрепени ножове. 
11. Да не се пущат детайли с големи и нездрави чепове, поради опасност 

от счупване на детайлите. 
12. След приключване на работа  да се почисти машината от талаш и 

стърготини при напълно спряно положение и да се подреди работното 
място. 

13. До работа с щрайхмус се допускат само квалифицирани лица, с които 
са проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве при 
работа и са запознати с настоящата инструкция. 

 
 

10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С ДЪРВОДЕЛСКИ ИНСТРУМЕНТИ 

 
 
1. Всички ръчни дърводелски инструменти трябва да бъдат изправни и 

здрави. 
2. Трионите трябва да бъдат със здрави и заточени зъби, без пукнатини, 

неръждясали със здрави дръжки и рамка. 
3. Рендетата трябва да бъдат добре заточени, без засеци и нащърбвания и 

здраво заклинени. 
4. Длетата да бъдат със здрави дръжки, като краищата им да бъдат укрепени 

с метални пръстени. Чукът с който се нанася удър да бъде дървен. 
5. Дръжките на пили и др. които имат заострени краища да имат дължина в 

съответствие с размерите на инструмента, но не по-малка от 150 мм и да 
бъдат стегнати с метални пръстени /гривни/. 

6. Забранено е работата с пили и други подобни инструменти, без дръжки 
или с неизправни дръжки. 

7. Подаването на ръчни инструменти от един на друг работник, да става по 
безопасен начин. 

8. Забранено е да се обработват с електрически ръчни инструменти 
замръзнали и мокри детайли. 

9. Забранено е при работа с ръчни инструменти, кабелът да попада в зоната 
на режещия инструмент. 

10. Ръчните ел. режещи инстременти напълно да съответстват на 
изискванията на действуващите правила за електро-безопасност. 

 
 
 
 

10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 
 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
 

за безопасна работа на лентова шлайфмашина 
 
 1. Горната неработеща част на машината да бъде закрита. 
 2. Забранена е използването на дефектна, напълно залепена и с 

неравни краища лента. 
 3. Скоростта на дижение на лентата да не надвишава 30 м/сек. при 

метални шайби. 
 4. Лентовата шлайфмашина да има устройство за регулиране и опъване 

на лентата, което работещия да използва в процеса на работа. 
 5. Шлайфането започва след като лентовата шлайфмашина, достигне 

пълната си честота на въртене. 
 6. Приемниците на пневмотранспортната инсталация да се 

разположени на двете шайби и да служат едновременно като 
ограждения. 

 7. Забранено е да се работи с лентовата шлайфмашина, когато са 
свалени предпазните ограждения на ремъчната предавка. 

 8. Да се работи с добре прибрано работно облекло, прибрана коса и 
лични предпазни средства. 

 9. До работа с лентова шлайфмашина се допускат само квалифицирани 
лица, с които са проведени всички видове инструктажи по безопасност 
и здраве при работа и са запознати с настоящата инструкция. 

 10. След приключване на работа да се почисти машината и подреди 
работното място. 

 11. Не се допуска почистването на машината да става с ръце. За целта 
да се ползва четка или други специални приспособления. 

  
 
 

10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА ФРЕЗМАШИНА 

1. Режещия инструмент да бъде ограден със стабилен и здрав кожух. 
2. Забранено е да се работи със свален метален кожух. 
3. Закрепването на фрезерните режещи инструменти да става стабилно, като се 

гарантира сигурност и безопасност при работа. 
4. Забранено е използването на не добре заточени ножове, ножове с пукнатини, 

нащърбени и небалансирани. 
5. Когато фрезата е с еднопосочно въртене, преди да започне работа, да се провери 

посоката на въртене да бъде правилна, като кратковременно се включи ел. двигателя. 
6. Забранено е без притискащи приспособления да се обработват детайли напречно на 

направление на дървесните влакна. 
7. Скоростта на подаване да се намалява при обработване на детайли с пукнатини, 

чепове и гнилотии. 
8. Забранено е да се обработват детайли с напречно сечение по-малко от 40х40 мм. 
и дължина по-малка от 400 мм. без специални приспособления. 
9. Забранено е без използване на подвижно рамо да се работи с режещи инструменти с 
диаметър по-голям от 180 мм. 
10.Забранено е обработването на криволинейни детайли без специално изработени 
шаблони, които да са снабдени с притискащи приспособления. 
11. Непрекъснато фрезоване или фрезоване на определени участъци по детайли да се 

извършва с помоща на здраво закрепени към линеала ограничители. 
12. При работа без линеал по опорен лагер, да се използват водачи и шаблони. 
13. Забранено е спирането на работното вретено с ръка. 
14. До работа с фрезмашина се допускат само квалифицирани лица, с които са проведени 

всички видове инструктажи по безопасност и здраве при работа и са запознати с 
настоящата инструкция. 

15. При работа с фрезмашина: 
- ръцете на оператора да не попадат в зоната на работещите части; 
- ръцете на оператора да придържат материала от обратната страна на фрезоването; 
- ръцете на оператора не трябва да придържат материала срещу или над главата на 

фрезата на която са закрепени ножовете; 
- скоростта на подаване да се намалява при обработване на детайли с пукнатини и 

чепове. 
16. След приключване на работа да се почисти машината и подреди работното място. 

 
10.09.2021г.    ИЗГОТВИЛ: 
Хасково     ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С АБРИХТ-МАШИНА 

 
1. Машината да е монтирана стабилно. 
2. Ножовия вал да има предпазител, който да покрива през време на работа 

цялата неработеща част. 
3. Да не се работи с недобре заточени /захабени/ ножове. 
4. Забранено е да се ползват ножове, които имат по-малка от 15 мм ширина, 

непозволяваща стабилното им закрепване, върху ножовия вал. Ножовете 
да бъдат с еднакви размери и тегло. 

5. Забранено е рендосването на детайли с дължина по-малка от 2 пъти 
дължината на диаметъра на ножовия вал. 

6. При обработване на детайли с дължина по-малка от 400 мм, ширина по-
малка от 80 мм и дебелина по-малка от 40 мм, при ръчно подаване да се 
използва специализиран пробутвач. 

7. При работа с абрихт да се ползват лични предпазни средства: предпазни 
очила, антифони, ръкавици и работно облекло. 

8. Забранено е рендосването едновременно на няколко детайла без 
употреба на специални дървени приспособления /каси/. 

9. Материалът за рендосване да бъде добре почистен от пирони, пръст, 
цимент или вар, камъчета, покритие с лед. 

10. Забранено е да се работи от двете страни на абрихта. 
11. Забранено е обработването на детайли с криволинейни повърхности. 
12. За предпазване от задни удари, ученикът трябва да стои отстрани. 
13. Регулиране и смазване на машината да става винаги в спряно 

положение. 
14. След работа машината и около нея да се почиства от талаш и 

стърготини при спряно положение. 
15. До работа с абрихт-машината се допускат само квалифицирани лица, с 

които са проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве 
при работа и са запознати с настоящата инструкция. 
 
10.09.2021г.     ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 

 

И Н С Т Р У К Ц И Я 
ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА С БАНЦИГ 

 
1. Движещите се части и задвижващи органи /шайби, ремъци, лентоводни 

колела и банцигова лента/ да бъдат обезопасени с предпазни ограждевия. 
2. На 3-5 мм. над горното лентоводно колело да се постави метален обръч, 

който да е захванат така, че да се пресметва заедно с лентоводното 
колело нагоре и надолу. 

3. Банциговата лента да бъде оградена изцяло с кутия, като се оставя 
свободна само работната и част между плота и лентоводителя. 

4. Забраненое, докато банциговата лента е в движение: 
а/ да се регулира лентоводителя; 
б/ да се свалят или отварят огражденията; 
в/ да се почиства плота с ръка; 
г/ да се маже лентата. 

5. Когато на банцига се обработват къси парчета да се употребява дървен  
тлъскач за подаване. 

6. Преди да се обработват късите парчета, да се оглеждат за пукнатини, 
гнилотии и други. 

7. Забранено е да се обработват с банциг дървени заготовки с набити по тях 
камъчета, метални предмети или покрити с лед. 

8. Забранено е да се работи с лента, която има два последователни счупени 
зъба. 

9. Банцигът трябва да бъде добре центрован. Проверката да се извършва 
чрез завъртане на лентоводните колела с ръка. 

10. Лентовия трион /лентата/ да има направляващо устройство. 
11. Плота на банцига да бъде метален, гладък и стабилен за да няма 

трептения по време на работа. 
12. До работа с банциг се допускат само квалифицирани лица, с които са 

проведени всички видове инструктажи по безопасност и здраве при 
работа и са запознати с настоящата инструкция. 

 
10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ.ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА 

БЕЗОПАСНА РАБОТА  ПРИ СТРОИТЕЛНО МОНТАЖНИ РАБОТИ 

 

1. За изпълнение на СМР се допускат лица: 

- навършили 18 г. възраст; 

-физически и психически здрави; 

-притежаващи необходимата правоспособност и квалификация за 

съответната работа или дейност; 

-преминали инструктаж и обучение по БХТ и ПО и запознати с настоящата 

инструкция; 

-осигурени с лични предпазни средства и специално работно облекло. 

2. При изпълнение на различните видове СМР и дейности, работниците 

трябва да са запознати и с конкретните правила и норми по техническата 

безопасност на труда. 

3. Работните места трябва да бъдат осигурени за безопасна работа. 

4. Около опасните места трябва да бъдат поставени здрави парапети и 

огради, плакати, предупредителни знаци, светлинни и звукови сигнали и 

други, които предупреждават учениците за опасността. 

5. Забранено е ръководителите на учебната и производствена практика, 

както и на майсторите да възлагат на учениците изпълнение на СМР на 

височина над 5 м., посредством временни монтажни приспособления или 

непосредствено на елементи от конструкцията. 

6. Забранено е свалянето и качването на ученици с товарни асансьори. 

7. До управление на строителни и подемно-транспортни машини се допускат 

ученици само с учебна цел и то без товар.  

8. Забранено е на лица под 18 години да работят с вибрационни 

инструменти. 

9. Забранена е работа на ученици с монтажен пистолет. 

 
10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ. ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова 

 

П Л А Н 

за зимната подготовка 2021 – 2022 учебна година 

 
1. Основен преглед на инсталациите и парните котли. 

Срок: 23.10.2021г. 
     Отг.Николай Георгиев, П. Александров, Йовко Василев 
2. Извършване на проби на котлите и инсталациите в учебната сграда и учебните 

работилници. 
Срок: 23.10.2021г. 

     Отг. Николай Георгиев, П. Александров, Йовко Василев 
3. Почистване на котелните помещения и оборудване с необходимите ПП уреди, 

инструменти и материали (пясък, азбестово одеало, лопата) 
Срок: 23.10.2021г. 

     Отг. Николай Георгиев, П. Александров, Йовко Василев 
4. Изготвяне на списък с отговорници за отоплителни уреди и провеждане на 

инструктаж. 
Срок: 23.10.2021г. 

     Отг. инж. Д. Димитрова 
5. Извършване на преглед на прозорците и  вратите. 

Срок: 30.10.2021г. 
     Отг. Николина Митева, Сийка Попова 
6. Подмяна на повредени осветителни тела в коридори, учебни стаи и работилници. 

Срок: 30.10.2021г. 
     Отг. Янко Петров, Й. Толумов 
7.Окончателна подготовка на тревните площи в двора за зимния сезон  

Срок:30.10.2021г. 
Отг. Диана Конгалова, И. Локмова 

8.Преглед и подготовка на необходимите приспособления и съоръжения за почистване на 
района от сняг. 

Срок: 16.11.2021г. 
     Отг. Николина Митева, Йордан Толумов 
9. Зимна подготовка на МПС на ПГДС. 

Срок:16.11.2020г. 
Отг. инж. Д. Димитрова, Й. Толумов 

 

 
10.09.2021г.      ИЗГОТВИЛ: 
Хасково      ЗАМ. ДИРЕКТОР: инж. Диана Димитрова 
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МЕРКИ 
ЗА ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИТЕ И ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ПРОПУСКВАТЕЛНИЯ РЕЖИМ  
В ПГДС”ЦАР ИВАН АСЕН ІІ” –  ГР. ХАСКОВО 

 
 
1. Запознаване на ученици и родители с разработения и утвърден правилник за 
вътрешния ред в училището. 
2. Изготвяне график за дежурство на учителите по коридорите в междучасията. 
3. Поставяне на видно място извадки от правилника за вътрешния ред, отнасящи се за 
дисциплината и безопасността на учениците. 
4. Изготвяне и утвърждаване на план-мероприятие за есенно-зимната подготовка. 
5. Осигуряване на постоянна 24-часова охрана на входовете и района на училището. 
6. Да не се допускат външни лица в сградите на училището без работа. 
7. Механизъм за действие при посещение на външни лица в сградата на ПГДС „Цар Иван 
Асен ІІ” : 

- При посещение на счетоводство, канцелария, педагогически съветник и дирекция, 
охраната  уведомява по телефона или придружава външните посетители до 
съответния кабинет  без да оставя входа без служебно лице; 

- При посещение на кл. ръководител или учители, охраната уведомява съответния 
учител по телефона, а външното лице изчаква до охраната; 

- Всички посещения на външни лица да се регистрират в специална книга – името и 
повода за посещение. 

8. Да не се допускат в сградата ученици без лични карти. 
9. Да се следи от охраната, учители и служители да не се разпространяват сред 
учениците наркотици, политически и религиозни материали. 
10. Ръководството на училището да осигури и гарантира необходимото, съгласно 
нормата осветление и отопление по време на учебния процес. 
11. Медицинското лице обслужващо училището, да отговаря за здравното състояние на 
учениците, като за целта ръководството осигури необходимите  медицински консумативи. 
12. Да се спазват санитарно- хигиенните норми при почистване на класните стаи, 
тоалетни и др. 
13. При нарушение веднага да се докладва на директора или зам. директорите. 

 

 

 

 

ДИРЕКТОР: 

  /Маргарита Топалова/ 

 

ДД/ИП 
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УТВЪРЖДАВАМ 
    ДИРЕКТОР: 

      /Маргарита Топалова/ 
 

ПРАВИЛНИК 
ЗА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 

 
За обучението по информационни и компютърни технологии следва да 

се осигурят необходимите условия в училищата, да се набележат 

целесъобразни форми на организация и използване на информационните 

компютърни технологии- начини на разпределение и разположение на 

компютьрната техника и съответната конфигурация на работните места на 

учениците и учителя. 

Формите на организация за използване на информационните 

компютърни технологии в училищата се основават на следните принципи: 

 равен шанс на всички ученици; 

 универсален достъп на ученици, :vчители и училищно ръководство; 

 оптимално разпределение на техниката и софтуера; 

 оптимално разпределение на функциите между учителя, компютъра и 

ученика; 

 системно прилагане; 

 оптимално оползотворяване потенциала на информационните  

компютърни технологии в училищата; 

 целесъобразна организация за интегриране на информационни 

компютърни технологии. 

Преподавателят, провеждащ обучението, трябва да познава и прилага 

нормативните документи, свързани с безопасната работа при използването 

на компютърни системи в учебните заведения по време на учебни занятия. 

Към компютърните помещения и броя на обучаващите се ученици 

съществуват определени изисквания, като например: 

 минимален брой работни места- 7; 

 общия брой на учениците да не надвишава два пъти броя на работните 

места; 

 помещението, в което се провеждат занятията, трябва да отговаря на 

 
 



санитарно - хигиенните норми, посочени в Наредба №9 от 28.05.1994 г. 

за здравно- хигиенните изисквания при използването на персонални 

компютри в обучението и в извънучебните дейности на учениците /Изд. 

М3, Д.Б., бр.46 от 07.06.1994 г./; 

 обучението се провежда при спазване на изискванията  

на чл. 73, ал.1, т.4 и чл. 79 от  Наредбата за финансиране на институциите в 

системата на училищното и предучилищното образование 

Чрез изготвянето на Правилник за работа в компютърна зала се 
конкретизират правата и задълженията на учениците и учителите, които 
влизат в компютърния кабинет. Правилникът се изготвя от ръководител на 
направление информационни и комуникационни технологии, утвърждава се 
от директора на учебното заведение и е задължителен за спазване от 
всички. С правилника се запознават учениците, учителите и служителите 
имащи достъп до компютърната зала. 
 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Този правилник има за цел да конкретизира задълженията на ученици, 
преподаватели и служители при работа в компютърната зала с персонални 
компютри и здравно-хигиенните изисквания при обучението на учениците, 
които трябва да се спазват. 
2. Правилникът се издава в съответствие с училищния правилник,Наредба 
№9 от 28.05.94 г. на ВТ, Правилникът за осигуряване на безопасни условия 
на възпитание, обучение и труд в училището и на основание 
съществуващата нормативна уредба в образователната система. 

3. Настоящият правилник се приема чрез явно гласуване на заседание на 

педагогическия съвет и се утвърждава от директора на yчебното заведение 

до 15 септември на текущата учебна година. 

4. Указания за прилагането на правилника се дават от училищното 

ръководство. 

5. Спазването на този правилник е задължително за всички, които се 

обучават или провеждат обучение в компютърния кабинет. 

6. За нарушаване изискванията на настоящия правилник виновните лица 

носят отговорност съгласно съществуващите училищни правилници. 

7.Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното 

ръководство. 

 

ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕТО 

 

1. Компютьрното обучение в учебните и извънучебните дейности на 

учениците се провежда в учебни кабинети, оборудвани с персонални 

компютри, наричани компютърни кабинети /зали/. 

2. Учебните компютърни кабинети трябва да отговарят на санитарно - 



хигиенните норми и изисквания за помещения, обзавеждане, технически 

средства и фактори на работната среда. 

3. За провеждане на обучение в компютърните кабинети е необходимо да 

има съгласие от териториалната РЗИ. 

4. Ученици, които имат късогледство с минус 6 или повече диоптри се 

обучават само след писмено съгласие на родителите и лекарско разрешение. 

5. Ежегодно се извършват профилактични прегледи с учениците за 

контрол на зрението им. 

6. При 4 и 5 часова учебна програма занятията с персонални компютри се 

провеждат като 2 или 3 пореден учебен час. 

7. При 6 и 7 часова учебна програма занятията с персонални компютри се 

провеждат като 3, 4 или 5 пореден учебен час. 

 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ПОМЕЩЕНИЯТА, ОБОРУДВАНИ КАТО КОМПЮТЪРНИ 

КАБИНЕТИ 

1. Класните стаи, които се оборудват като компютърни кабинети, да имат 

до 9 работни места. 

2. Класна стая се оборудва за компютърен кабинет /зала/, ако има: 

 северно, североизточно или източно изложение; 

 едностранно остъкляване; 

 на прозорците щори с вертикални ламели или светли завеси; 

 стени, боядисани в пастелни тонове, таван в матово бял цвят и 

под с 3 см антистатично покритие. . 

    3. При обзавеждане на кабинетите се спазват стриктно изискванията за 

обзавеждане и към факторите на работната среда на т.ІІ и т.ІІІ от 

Приложение №1 на Наредба №9 от 28.05.94 г. на М3. 

 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ 

1.Преподавателят е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с 

изискванията за техника на безопасност. 

2.Преподавателят е длъжен да проведе инструктаж срещу подпис на 

учениците, както и на родителите на тези ученици, които не са навършили 

16 години. 

3.Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с 

персонални компютри, както и за вреднитепоследствия от продължителни 

занимания и компютърни игри. 



4. Носи цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в 

компютърната зала. 

5.Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била 

неизправност, преподавателят е длъжен незабавно да съобщи на 

училищното ръководство. 

6.Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по 

предварително утвърдена учеона програма. 

7.Провежда обучението задължително при спазване на  

изискванията към техническите средства- т.V от Приложение №1 на 

цитираната Наредба №9 на ВТ. 

8.Провежда учебни занятия в компютърния кабинет само след съгласуване с 

отговорника на кабинета. 

9. Провежда учебните занятия при стриктно спазване на максималната 
продължителност на раоота на учениците с персонални компютри - 
Приложение №2 на Наредба №9 на М3. 

10. Провежда два последователни учебни часа само при осигуряване на 

активна почивка между тях от 15- 20 минути. 
_ r 

11.Длъжен е да отразява всяко проведено учебно занятие в тетрадка - 

дневник, в която се вписва: 

 съдържанието на преподадения учебен материал; 

 състоянието на техниката в компютърната зала, ако е възникнала 

повреда - описва се. 

12. След приключване на учебните занятия е длъжен: 

 да провери работното състояние на наличната техника; 

  да провери дали всеки компютър е изключен; 

  да изключи електрическото захранване; 

 да затвори всички прозорци; 

 да заключи вратите на компютърната зала. 

13.Осъществява контрол по спазването на нормите и хигиенните правила от 

учениците по време на занятията. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА 

 

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на 

преподавател. 

2. Всяко работно място в компютърния кабинет е постоянно за работещите 

на него ученици по време на курса на обучение. 

3. Учениците в началото на курса на обучение подписват декларация, че са 

запознати с техниката на безопасност на труда. 

4.По време на работа в компютърната зала учениците са длъжни стриктно 



да. спазват всички инструкции на преподавателя. 

5.Всеки ученик носи персонална отговорност за своето работно място. 

6.Забранява се използването на лични дискети от обучаваните. 

7. Не се разрешава на учениците да разместват компютърна техника, както и 

да я използват за лични нужди. 

8. Забранено е влизането на ученици в компютърни програми които не са 

съобщени от преподавателя. 

9. Забранява се разлепване и унищожаване на гараниионните лепенки, 

поставени върху компютрите. 

10. Ако по време на учебните занятия ученк констатира повреда или 

неизправност, е длъжен незабавно да съобщи на преподавателя, за което се 

съставя констативен протокол, на който се подписват двете страни: обучаем 

и преподавател. 
11. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да оставят 
работното си място в добро състояние. 

 

 

 

 

 

 

 

Директор: 

        /Маргарита Топалова/ 
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