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П  Р  А  В  И  Л  Н  И  К 

 на здравословни и безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд - за учебната 2018/2019 г 

 Правилникът е одобрен на заседание на ПС с протокол N 18 / 13.09.2018г. и е 

утвърден със заповед № РД 07-………………/13.09.2018г. 

  

  

 Раздел І 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

  

       Чл.1 Настоящият Правилник е изработен на основата на “Инструкция на 

МОН от 05.07.1996 г. за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 

системата на народната просвета и указанието за прилагането  й от 17.01.1997 г.  

     Чл.2. Правилникът се отнася до всички ученици, педагогически и 

непедагогически  персонал и урежда техните права и задължения  по осигуряване 

и контролиране по безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

        Чл.3. Изпълнението на клаузите в настоящият Правилник влиза в сила от 

15.09.2017 г. Правилникът се утвърждава от Директора на училището. 

  

  

Раздел ІІ. 

  

Изисквания за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

  

  

      Чл.4. За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при 

провеждане на възпитателната, учебната и извънучилищни дейности и при 

извършване на трудови дейности в училище да се спазват установените в 

Р.България единни правила, норми и изисквания по отношения на: 

  

1. Съоръжения, апарати,  уреди,  инструменти и вещества намиращи се в 

училище. 
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2. Осветителни електрически инсталации, отоплителни вентилационни 

инсталации, водопроводни и канализационни инсталации. 

  

3. Шум, чистота на въздуха, осветеност на помещенията. 

  

4. Ергономични условия на възпитание , обучение, труд 

  

5. Микроклимат /температура и влажност на въздуха/ 

  

6. Работно облекло/на помощният персонал/ 

  

7. Организирано от училището придвижване на учениците, като пешеходци или 

пътници в транспортни средства 

  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

  

       Чл.5. Класните ръководители се задължават в началото на учебната година в 

часа на класа да проведат инструктаж по безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд през учебната година. 

 

        Чл.6. Класните ръководители при организиране на извънучилищна дейност 

осигуряват БУВОТ за опазване живота и здравето на учениците 

  

        Чл.7. Преподавателите в спортната секция да осигуряват БУВОТ 

                                     

        Чл.8. Учителите по физическо възпитание се задължават в началото на 

учебната година, началото на втория учебен срок и ежечасно да провеждат 

инструктаж на учениците по безопасни условия на обучение на спортните 

площадки и физкултурния салон. 

 - Да вписват проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасност на 

труда  в специална „Книга за инструктаж” 

  

        Чл.9.Учителите по химия и опазване на околната среда, физика и астрономия 

и биология и здравно образование се задължават в началото на учебната година, 

началото на втория учебен срок  и ежечасно  да провеждат инструктаж на 

учениците по безопасни условия на обучение в съответните кабинети. 

-         Да вписват проведения с учениците инструктаж и обучение по безопасност 

на труда  в специална „Книга за инструктаж”. 

  

        Чл.10.Учителите по обработка на информацията и информационни 

технологии се задължават в началото на учебната година и ежечасно да   

провеждат инструктаж на учениците за безопасно обучение и използване на 

компютърна техника в кабинетите. 

- Да вписват проведения инструктаж и обучение  на учениците по безопасност на 

труда в специална „Книга за инструктаж” 

  



      - В края на работния ден всички учители и ученици се задължават да проверят 

и оставят в безопасно състояние работните си места. 

  

  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ 

  

            Чл.11. Непедагогическият персонал при изпълнение на своите задължения 

се задължава да спазва установените в Република България правила, норми и 

изисквания за безопасна работа по работните им места с цел опазване на здравето 

на учениците и целия колектив. 

  

         Чл.12. Непедагогическият персонал се задължава да спазва правилника за 

противопхожарна охрана. 

  

        Чл.13. Непедагогическият персонал се задължава да следи за техническото 

състояние  на ел.уредите. При  неизправност да не работят с тях и да уведомят 

ръководството. 

  

       Чл.14. Непедагогическият персонал се задължава при експлоатация на 

ел.уреди да не допуска: 

-         използване на нестандартни и неизправни ел.уреди 

-         нарушаване на инструкциите за експлоатация на ел.уреди от предприятията 

– производител и да не оставя без наблюдения включените в ел.мрежата 

ел.уреди 

  

      Чл.15. Непедагогическият персонал се задължава да подсигурява санитарно-

хигиенното състояние на училището в съответствие с изискванията на РЗИ. 

  

      Чл.16. Огнярът се задължава да извърши подготовка  на отоплителната 

инсталация за зимния период като спазва техниката  на безопасност. 

  

      Чл.17. Огнярят се задължава да извършва ежедневно проверка на техническата 

изправност на отоплителната инсталация и да следи за безопасни условия на 

работа. 

  

      Чл.18. Огнярят се задължава при получаване на гориво да спазва 

противопожарните изисквания. 

  

 

 

 

 

 

 

 
 

  



А. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

  

  

         Чл.19. Директорът се задължава да провежда начален инструктаж и 

инструктаж на работното място на персонала 

  

       Чл.20. Директорът се задължава при сключване на договори с други 

организации за изпълнение на ремонти, строителни, транспортни и др. дейности 

да включва мерки по осигуряване на безопасни условия на обучение и труд. 

  

     Чл.21. Директорът организира запознаването на учениците, педагогически и 

непедагогически персонал с правилника за осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

  

     Чл.22. Директорът осъществява взаимодействие и координация с органите на 

Министерството на труда и социалните грижи, Министерството на 

здравеопазването, Министерството на вътрешните работи, местните органи на 

държавната власт и др. в дейността си по  осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд. 

 

     Чл.23. Директорът контролира спазването на изискванията по осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд и отговаря за тяхното 

изпълнение. 

  

     Чл.24. Директорът се задължава в началото на учебната година да издаде 

заповед за БУВОТ 

  

     Чл.25. Директорът се задължава да провежда инструктаж на новопостъпилите 

учители и помощен персонал.  

  

     Чл.26. Директорът се задължава в случай на трудова злополука да уведомява 

РУО, Регионалната инспекция по труда, органите на РПУ и гражданска защита.  

  

  

Б. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЗАМ.-ДИРЕКТОРА 

  

Чл.27. Зам.-директорът се задължава стриктно да води и съхранява 

документацията свързана с БУВОТ. 

  

  

 

 

 

 

 
 

 



ПРАВИЛА  В УЧИЛИЩЕ: 

  

    1.Ученикът да изпълнява задълженията си определени от Правилника за 

вътрешен ред в училище. 

  

    2.Да се движи в дясно по коридора, да не бяга.Да чака преподавателите пред 

кабинета. 

  

    3.Да не се надвесва от прозорците на втори и трети етаж. 

  

    4.Да не носи в училище ножове, запалителни вещества и други опасни 

предмети за живота и здравето на ученици, преподаватели и служители. 

  

    5.Да не унищожава училищното имущество и сградата. 

  

    6.Да не се катери по съоръженията на физкултурната площадка. 

  

7.Да не пипа контактите, ел.таблата и противопожарните съоръжения в стаи и 

коридори. 

  

8.Да използват най-късия път до къщи. 

  
 

НА УЧЕНИЦИТЕ СТРОГО Е ЗАБРАНЕНО 

  

       1.Самоволно да извършват поправки на електрически уреди, инструменти, 

ел.инсталации, работни машини, съоръжения, приспособления и др. 

  

       2.Облягането и сядането върху предпазни капаци на машини, на 

ограждения и парапетите за обезопасяване. 

 

 
                                                                                                         Изготвил:…………………. 

                                                                                                                       М. Митева                                                                 

 

Съгласувано с :                                                                                                                                     

 

1. ………………………………. 

 

Гинка Савова – председател СБУ към СОУ 

 

  

  


