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ГЛАВА 1. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1.1. Настоящият правилник е разработен и утвърден на основание на : 

 Кодекса на труда; 

 Закона за здравословни и безопасни условия на труд; 

 Наредба № РД-07-2 от 16/12/2009г. за реда и условията за провеждането на 

периодочно обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата 

за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд; 

 Инструкция за изисквания за безопасни услоявия на възпитание, обучение и труд 

в системата на Народната просвета на МОНТ от 05/07/1996г.; 

 Указание за прилагане на Инструкция за изисквания за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в сиситемата на Народната просвета на МОНТ от 

17/01/1997г.; 

 Заповед № РД-09-1583/09.09.2009г. на МОМН; 

 Всички действащи в страната, отраслови и ведомствени нормали, Директиви на 

ЕИО и правила за безопасни условия на труд, съответстващи на дейността им; 

1.2.Целите на настоящия правилник са: 

1.2.1.Да определи общите и специфичните задължения за всички учители и служители 

за безопасна работа, според длъжността им и конкретното работно място. 

1.2.2.Да определи основните задължения на учителите, служителите и учениците, които 

трябва да бъдат спазвани при провеждане на учебната, изведената и производствена 

практика в училището, за подобряване на организацията, реда и дисциплината при 

провеждане на учебно-възпитателния процес, за предотвратяване на трудовия 

травматизъм. 

1.3.Правилникът се обявява: 

1.3.1.На педагогическия и непедагогическия персонал – от директора, като 

задължително се поставя на подходящо място за ползване от тях. В длъжностните 

характеристики на работниците и служителите се вписват конкретни задължения за 

здравословни и безопасни условия на труда. 

1.3.2.На учениците – от класния ръководител и учителите по учебните предмети. 

ГЛАВА 2. ОРГАНИЗАЦИЯ И КОНТРОЛ НА ДЕЙНОСТИТЕ 

2.1. Конструкцията на сградите на ПТГ „ Никола Вапцаров“, намиращи се на ул. „Ястребец“ № 

4, сa изградени в съответствие с дейностите, извършващи се в тях. 

2.2. За осигуряването на физическото развитие, здравословен и безопасен начин на живот, 

системата на образованието гарантира спазването на следните общи изисквания: 

2.2.1. Учениците да не се допускат на работа в сгради, помещения и на работни места, 

които не отговарят на изискванията за безопасни и здравословни условия на труд. 

2.2.2. Нормите за температура, относителна влажност и скорост на въздуха в сградите да 

съответстват на БДС и Европейските норми. 

2.2.3. Шумът и вибрациите на работните места задължително да отговарят на хигиенните 

изисквания, съгласно БДС и Европейските норми. 

2.2.4. Осветлението на работните помещения и места да осигурява добра видимост за 

качествен работен процес. 

2.2.5. През почивките помещенията да се проветряват. 



2.3. Подовете на всички помещения в сградите са покрити с паркет, балатум или теракотени 

плочки, не са хлъзгави и няма неравности. Таваните и стените са боядисани с материали, които 

не отделят вредни за учениците емисии. 

2.4. В помещенията има условия за приоритетно естествено осветление. В случаите, когато то 

не е достатъчно, се използва смесено, или само изкуствено осветление през зимния сезон, след 

16:30 часа. 

2.5. Вратите и аварийните изходи се отварят отвътре навън за безпрепятствено излизане. 

2.6. Електрическите табла са обезопасени. 

2.7. В училището се формира Комитет по условия на труда, членовете на който се избират по 

реда на чл.6 от Кодекса на труда и чл.27 от ЗЗБУТ. Комитетът организира, ръководи и 

контролира дейността по осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, 

обучение и труд, съгласно чл.29 ал.1 и следващите на ЗЗБУТ. 

2.8. Комитетът, за осигуряване дейностите по безопасни и здравословни условия на 

възпитание, обучение и труд, в началото и в края на всяка учебна година прави оглед на 

съоръженията за спорт и работа в сградите и двора и при нужда от ремонт уведомява 

Директора . 

2.9. В началото на всяка учебна година, в началото на втория учебен срок и в края на учебната 

година Комитетът проверява техническото състояние на всички машини и апарати, използвани 

в процеса на обучение. При забелязани неизправности уведомява Директора. 

2.10. В началото на всяка учебна година Комитетът проверява техническото състояние на 

всички ел.нагревателни уреди, тяхното пожарообезопасяване и противопожарна техника. При 

забелязани неизправности уведомява поддържащия ги електротехник за извършване на 

необходимия ремонт. 

2.11. В началото на всяка учебна година комитетът приема техническата изправност на 

електрическата инсталация от електротехника, оторизиран да поддържа електрическите уреди 

и съоръжения в училището. 

2.12. Комитетът за осигуряване на безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение 

и труд в началото на всяка учебна година актуализира Правилника за здравословни и 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд, план-схемата за евакуация и организира 

проиграване на ситуация при опасност от пожар, природни бедствия и аварии. 

2.13. Не се допускат до работните места лица, които не са запознати с нормите и изискванията 

за безопасност. 

2.14. Инструктажите по безопасност и здраве при работа са: 

2.14.1. Начален; 

2.14.2. Периодичен; 

2.14.3. Извънреден; 

2.15. При възникване на трудовоправни отношения и преди започване на работа, учителите, 

служителите и работниците задължително преминават начален инструктаж за здравословни и 

безопасни условия натруд и противопожарна охрана и лично се подписват в Книгата за 



инструкраж, като получават служебна бележка. За новопостъпили началният инструктаж се 

провежда в деня на постъпване на работа. 

2.16. Периодичен инструктаж на непедагогическия персонал се провежда на всеки 3 (три) 

месеца, за което служителят или работникът удостоверява с личен подпис в Книгата за 

инструктаж. 

2.17. Периодичен инструктаж на педагогическия персонал се провежда 3 (три) пъти: 

 В началото на учебната година; 

 След края на коледната ваканциа; 

 След края на пролетната ваканция, за което служителят или работникът удостоверява с 

личен подпис в Книгата за инструктаж; 

2.18. Началният и периодичен инструктаж на работниците и служителите се провеждат от 

ЗДУПД съгласно заповед на Директора, като същият съхранява и съответните книги за 

инструктаж. Книгите са прошнуровани, прономеровани, подписани от директора и 

подпечатани с печата на училището. 

2.19. Учителите по химия, физика, физическо възпитание и спорт, учебна, изведена и 

производствена практика, охрана, технически изпълнител, работник по поддръжка и ремонт, 

монтьор на ел.системи и чистачи на помещения се инструктират допълнително, съобразно 

спецификата на работата или дейностите. 

2.20. След трудова злополука или при констатирани груби нарушения на нормите на 

безопасност, хигиена на труда, противопожарната охрана и други изисквания от Правилника за 

безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд се провежда извънредн 

инструктаж. 

2.21. Не се допускат на работните места лица, които са без предвидените за вида работа 

защитни средства и облекло. 

2.22. Не се допускат до работното място лица със заболявания, противопоказни на съответния 

вид работа или след употреба на алкохол и/или упойващи средства. 

2.23. Всеки работник е длъжен да се грижи за собствената си безопасност и за безопасността на 

лицата, които биха могли да пострадат при извършваната от него работа или дейност. 

2.24. Всеки работник и служител е длъжен да използва машините, съоръженията и средствата 

за индивидуална и колективна работа, по които са обучени и инструктирани. 

2.25. Всеки работник и служител е длъжен да използва машините, съоръженията и средствата 

за индивидуална и колективна работа, спазвайки инструкциите за работа със същите. 

2.26. Всички работници и служители се задължават да уведомяват съответните длъжностни 

лица за всички случаи на повреди, аварии и др., които създават опасност за тяхното или на 

други хора здраве и за възникналия трудов травматизъм. 

2.27. Провеждането на учебна, изведена и производствена практика с учениците става само 

съгласно утвърденото със седмичното разписание учебно време. 

2.28. Забранява се възлагането на учениците на несвойствени и забранени с нормативни актове 

работи и дейности. 



2.29. За подобряване на хигиената и опазването на училищното имущество строго се 

забранява: 

2.29.1. Внасянето и консумацията на храна и напитки в учебните помещения. 

2.29.2. Изхвърлянето на отпадъци извън определените за това места. 

2.30. Не се допуска влизането и паркирането на МПС в двора на училището с изключение на 

автомобили, осигуряващи условия за осъществяване на учебно-възпитателен процес или със 

сключен договор. 

ГЛАВА 3. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

3.1. Съгласно чл.275 ал.1 от Кодекса на труда, директорът на ПТГ „ Никола Вапцаров“ е 

длъжен да осигури здравословни и безопасни условия на труда. 

3.2. Директорът отогваря за цялостната организация, изпълнение и контрол на дейностите по 

осигуряване на безопасни и здраволсовни условия на възпитание, обучение и труд в 

училището. 

3.3. Директорът е длъжен: 

3.3.1. Да оцени рисковете за безопасността и здравето на работещите и учащите се; 

3.3.2. В съответствие с оценката на риска и при необходимост да планира превантивни 

мерки и методи на работа и обучение. 

3.3.3. Да възлага на работещите задачи, съобразени с техните компетенции, опит и 

възможности, както и с пригодността им по отношение на безопасността и здравето при 

работа. 

3.3.4. Да създаде необходимата организация за осъществяване на наблюдението и контрола 

по изпълнението на планираните мерки. 

3.3.5. Да осигури ефективен контрол за извършване на работата без риск за здравето и по 

безопасен начин. 

3.3.6. Да не допуска до местата, където съществува сериозна или специфична опасност за 

здравето и живота, лица, които не са подходящо обучени, инструктирани и екипирани. 

3.4. Директорът утвърждава Правилника за осигуряване на безопасни и здравословни 

условия на възпитание, обучение и труд не по-късно от началото на учебната година. 

3.5. Директорът писмено определя: 

3.5.1. Видовете инструктажи; 

3.5.2. Лицата, които ще бъдат инструктирани; 

3.5.3. Програма за провеждане на инструктажа; 

3.5.4. Лицата, които ще провеждат инструктажа; 

3.6. Директорът организира запознаване на ученицте, педагогическия и непедагогическия 

персонал, както и родителите с настоящия правилник. 

3.7. Директорът осъществява взаимодействие и координация с органите на: МОН, МТСГ, МЗ, 

полицията и местните органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на безопасни 

и здравословни условия на възпитание, обучение и труд. 

3.8. Директорът организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите 

злополуки и професионални заболявания по установения ред. 



3.9. Директорът назабавно уведомява Дирекция „ Образование“ към МОН, Прокуратурата, 

Гражданска защита и служба на ПАБ, в случай на тежка или със смъртен изход злополука, 

тежки аварии и пожар. 

3.10. В края на учебната година педагогическият съвет анализира работата по безопасност на 

възпитание, обучение и труд и предприема мерки за подобряването й. 

3.11. Директорът осигурява условия за провеждане на учебна евакуация при пожар, природни 

бедствия и аварии на по-малко от два пъти годишно, като първата се провежда преди 

започване на учебната година, но не по-късно от края на м.октомври при спазване на всички 

нормативни изисквания. 

3.12. Провеждането на учебната евакуация се удостоверява с протокол. 

3.13. Директорът е длъжен да осигури на служителите обслужване от служба по трудова 

медицина. 

3.14. Директорът осигурява строг контрол върху достъпа на МПС в двора на сградите на ул. „ 

Ястребец“ № 4. 

ГЛАВА 4. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

4.1. Учителят е длъжен да спазва нарежданията ( писмени и устни ) на контролните органи по 

техника на безопасност, охрана на труда и противопожарната защита, които са абсолютно 

задължителни. 

4.2. Учителят е длъжен да опазва живота и здравето на учениците по време на учебно-

възпитателния процес и други дейности, организирани от него или от училището. 

4.2.1.Учителят предоставя план за дообзавеждане и модернизиране на наличната 

материално-техническа база в съответните кабинети, лаборатории и работилници, съгласно 

Директиви 89/391/ЕИО, 89/656/ЕИО, 90/270/ЕИО и 93/104/ЕО. 

4.2.2. Учителят е длъжен да идва в училището 15 минути преди започване на учебния 

час за подготовка на дидактическите средства, необходими за провеждането на уводния, 

текущия и заключителния инструктаж. Внимателно да провери всички машини, съоръжения и 

инструменти за тяхното състояние с цел избягване на злополуки в момента на работата с тях. 

4.2.3. До края на предходния учебен ден подготвя и пуска в действие всички опити и 

устройства, предвидени за следващия учебен ден с цел избягване на злополуки в момента на 

онагледяване и демонстриране. 

4.2.4.Подготвя предварително обекта за демонстрация, необходимата техническа и 

технологична документация и подходящия инструментариум. 

4.3. При провеждане на учебните занятия в работилница или лаборатория учителят е  длъжен 

да: 

4.3.1 Провежда инструктаж на работното място в работилници или лаборатории преди 

да разпредели учениците по работните места. 

4.3.2. Инструктира задължително учениците преди всяко практическо занятие. 



4.3.3. Изисква подпис на ученика в Книгата за инструктаж след провеждане на 

инструктажите по Техника на безопасност, Хигиена на труда и Противопожарна охрана. 

4.3.4. Съхранява Книгата за инструктаж и таблата с инструкции по Техника на 

безопасност и Хигиена на труда във всяка работилница или лаборатория до края на учебната 

година. 

4.3.5. Обръща внимание при провеждане на текущия инструктаж по Техника на 

безопасност /ТБ/, Хигиена на труда /ХТ/ и Пожарна и аварийна безопасност /ПАБ/, съобразени 

със специфичните особености на урочната единица. 

4.3.6. Разяснява на учениците възможните последици от евентуалните нерушения на 

изискванията за безопасна работа. 

4.3.7. Поставя точни и ясни задачи за изпълнение на всеки ученик или група ученици 

съобразно темата на урока, с цел недопускане на злополуки. 

4.3.8. Наблюдава и контролира организацията на работното място, спазването на 

технологията и работата с инструменти. 

4.3.9. Наблюдава и контролира спазването на хигиената на труда и осигурява на 

учениците полагаемата по график почивка. 

4.3.10. Не допуска ученици без задължително работно или спортно облекло. 

4.3.11. Проверява наличността и изправността на инструментите. 

4.3.12. Носи отговорност за опазване на училищното имущество в кабинети, 

работилници и лаборатории. 

4.3.13. Организира подреждането на учебните работилници и кабинети. 

4.3.15. Изисква инструктиране на учениците по ТБ, ХТ и ПАБ от съответното 

длъжностно лице преди провеждане на изнесена или производствена практика в съответните 

фирми. 

4.4. В края на работния ден последният учител, напуснал класната стая, кабинета или 

работилницата, прави оглед за работещи уреди, оборудване и компютри, изключва работното 

осветление и използваните нагревателни уреди. 

ГЛАВА 5. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

5.1. Начален инструктаж на ученицте по ЗБУТ се извършва в началото на всяка учебна година. 

Инструктажът се извършва от класния ръководител, от учителя, водещ учебната и/или 

производствена практика, от учителя по Физическо възпитание и спорт, като всеки ученик се 

подписва лично в „Списъка на класа“ за проведения инструктаж. 

5.2. В началото на всеки учебен час по учебна практика на учениците се извършва инструктаж 

на работното място, като учениците се подписват лично в Книга за инструктаж. 

5.3. При провеждане на обучението на работните места да се създадат благорпиятни условия за 

работа, така че ученикът да заема правилна и удобна поза в съответствие с ергономичните 

изисквания. 



5.4. Когато работата позволява да се работи в седнало положение, ученикът може да използва 

подходящ стол. 

5.5. Всички ученици са длъжни: 

5.5.1. Да не започват работа, преди да са преминали начален инструктаж и инструктаж 

на работното място. 

5.5.2. Да изпълняват точно дадените им указания или предписания от конкретните 

органи по безопасност и хигиена на труда и противожарна охрана. 

5.5.3. Да се грижат за собствената си безопасност и безопасността на съучениците, с 

които работят. 

5.5.4. Да не започват самостоятелна работа преди да им е дадено разрешение от учителя. 

5.5.5. Да опазват предоставените им уреди, инструменти и апарати по време на работа. 

Всеки ученик носи персонална материална отговорност за изправността им след приключване 

на работата с тях. 

5.5.6. Да бъдат внимателни и предпазливи по време на работата си и да спазват точно 

дадените им указания за правилно и безопасно изпълнение на поставните задачи. Подаването и 

разменянето на пособията за работа да става само с разрешение на учителя. 

5.5.7. Да не предприемат по своя инициатива дейности, с които не са добре запознати и 

да не работят с непознати машини, механизми и апарати, преди да са обучени и изпитани. 

5.5.8. Да съобщават своевременно на учителя за всички забелязани нередности, 

опасности, повредени машини, механизми, електроинструменти и др. и да не се опитват да 

отстраняват повредите сами. 

5.5.9. Да не напускат работното си място без разрешение на учителя, водещ съответното 

занятие и преди да бъде извършена проверка за изправността и наличността на използваните 

уреди и инструменти. 

5.5.10. Да напускат своевременно работните си места при поява на опасности и 

нередности, които могат да причинят травми, като се отдалечат на безопасно разстояние и 

уведомяват учителя за вземане на необходимите предпазни мерки. 

5.5.11. Да използват задължително необходимото за работа работно облекло и лични 

защитни средства. Ученици без работно или спортно облекло не се допускат в час. 

5.5.12. Да спазват инструкциите на учителя за безопасно придвижване извън 

територията на ПТГ „ Никола Вапцаров“. 

5.6. Влизането и престоят на учениците в работилниците или кабинетите става само в 

присъствието на учителя. 

5.7. Закъснелите ученици се допускат до занятия след съответното инструктиране и 

разрешение от учителя. 

5.8. Ученици без работно облекло не се допускат в часовете. 



5.9. Чанти, сакове, връхни дрехи и др. се оставят само на точно определените места в 

работните помещения. 

5.10. Ел.захранването на работните места се включва само от водещия учебната работа учител, 

след предварително гласно предупреждение за момента на включването. Достъпът на ученици 

до захранващото ел.табло и хранилището е абсолютно забранен. 

5.11. При работа с действащи ел.схеми, стендове, измервателна апаратута и др. ел.съоръжения, 

включването им да става под наблюдение на ръководещия упражнението. 

5.12. В случай на установена неизправност по време на работа на използваната апаратура, 

последната да се изключи от захранване по възможно най-бърз начин при следната 

последователност: чрез бутона, превключвателя на челния панел на стендовете, изваждане на 

щепсела от захранващия контакт и заключване на главния прекъсвач на захранващото табло. 

5.13. След приключване на работа работното място се почиства. 

5.13.1. Измервателната апаратура се почиства, подрежда и прибира в кутиите за 

съхранение с извадени захранващи батерии и пълен комплект части. 

5.13.2. Използваните уреди, инструменти и материали се предават лично на учителите в 

края на учебния час. 

5.14. При умишлено нанасяне на повреда на апаратура, инструменти и материали по време на 

работа или при предаване на учителя, същите се възстановяват или заплащат в троен размер от 

учениците, работили с тях. 

5.15. Установени липси на апаратура, инструмнети и материали се възстановяват или заплащат 

в троен размер от ученика, работил с тях. 

5.16. На учениците е забранено: 

5.16.1. Паленето на огън в сградата и на територията на ПТГ „ Никола Вапцаров“. 

5.16.2. Пушенето, употребата на цигари, вкл. и електронни, алкохол и наркотични и 

упойващи средства. 

5.16.3. Хвърлянето на предмети в сградата и района на училището. 

5.16.4. Сяднето по стълбите, парапетите във фоайетата и по первазите на прозорците. 

5.17. Забранява се достъпът на учениците до токозахранващите контакти с всякакви уреди и 

предмети без разрешение на учителя, независимо дали е включено захранването. 

5.18. Забранява се всякакъв достъп до стендове и апаратура, които не са включени в 

програмата за съответното занятие. Забранява се хващането на дръжки, ръкохватки, пускови 

спирачни бутони с мръсни, омаслени или навлажнени ръце. 

5.19. Забранява се допускането до работните места на други ученици или лица, които не са 

свързани с работата, конкретното работно място или машина. 

5.20. Забранява се промяна в конфигурацията на компютрите и размяна на компонентите им. 

5.21. Забранява се промяна на общото разположение на техниката и мебелировката. 



5.22. Всеки ученик е длъжен да спазва общите и специфични правила и инструкцията по ТБ, 

ХТ и ПАБ, поставени на табла във всяка работилница или кабинет. 

5.23. При нарушаване настоящите правила, учениците да бъдат отстранявани от занятия с 

последващо дисциплинарно наказание. 

ГЛАВА 6. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА НЕПЕДАГОГИЧЕСКИЯ ПЕРСОНАЛ 

6.1. Задължения на медицинската сестра: 

6.1.1. Организира работата по здравеопазването 

6.1.2. Провежда консултации с помощния персонал във връзка със спазването 

концентрацията на разтворите при дезинфекция на помещенията съобразно изискванията на 

СРИОКОЗ. 

6.1.3. При възникване на инфекциозно заболяване извършва необходимите 

епидемиологични мероприятия и предприема своевременни мерки за недопускане 

разпространение на инфекцията с цел предпазване на останалите ученици от заразяване. 

6.1.4. Отговаря за нареждане, оборудване на медицинския шкаф с необходимите 

инструментариум, лекарствени и превързочни средства. 

6..1.5. Оказва първа помощ на пострадали ученици, родители и персонал. 

6.2. Задължения на помощния персонал: 

6.2.1. Дежури по време на учебните занятия на всеки етаж по утвърден от директора 

график за дежурство. 

6.2.2. Извършва ежедневно качествено почистване и дезинфекция на района, за който 

отговаря, като стриктно спазва концентрацията на разтворите съобразно изискванията на 

СРИОКОЗ. 

6.2.3. Да съхранява дезинфекционните разтвори на недостъпно място. 

6.2.4 Да извършва окончателно почистване на учебните помещения, коридорите, 

санитарните възли и прилежащите на училището терени след приключване на учебните 

занятия и напускане на сградата от учениците. 

ГЛАВА 7. ЕВРОПЕЙСКИ ЕРГОНОМИЧНИ СТАНДАРТИ И ДИРЕКТИВИ 

7.1. Европейските правни изисквания относно мускулно-скелетните смущения (МСС) 

включват международни конвенции и стандарти, европейски директиви и европейски 

стандарти. 

7.2. На европейски ниво, са публикувани няколко директиви отнасящи се пряко или непряко 

до МСС. Всяка европейска директива изисква национално законодателство за прилагане във 

всяка държава-членка, преди да влезе в сила там. Директивата определя целите, които трябва 

да е преследват от държавите-членки на ЕС, но им оставя свобода на избор за това как да ги 

достигнат. Тези Директиви се допълват от серия европейски EN стандарти, които допълват 

детайлите и позволяват тяхното прилагане. 



7.3. Международната организация по стандартизация (ISO) публикува международни 

стандарти , които определят ергономичните изисквания за работните места, методите за 

оценка на риска и други аспекти, свързани с МСС. 

7.4. Директива 90/270/ЕИО определя минимални изисквания за безопасност и здраве при 

работа с екранно оборудване, за околната среда и за интерфейса между оператор и компютър. 

Работодателите трябва да оценят рисковете за безопасността и здравето, свързани с работните 

места, и да вземат необходимите мерки, за да ги премахнат. 

7.5. Директиви 89/655/ЕИО и 89/656/ЕИО се отнасят за подходящото работно оборудване и 

лични предпазни средтсва, което засяга риска от МСС. Всички лични предпазни средства 

трябва да са съобразени с ергономичните изисквания и здравословното състояние на работника 

и трябва да бъдат по мярка на работника след необходимото приспособяване. 

7.6. Директива 93/104/ЕО разглежда организацията на работното време. Фактори като 

повтаряемост на работата, монотонност и умора могат да повишат рисковете от МСС. В тази 

директива се поставят изисквания, свързани с дневните почивки, седмичната почивка, 

годишния отпуск, нощния труд, работата на смени и работните схеми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



           ПЛАН НА КОМИСИЯТА ЗА БЕЗОПАСНИ И ХИГИЕННИ 

УСЛОВИЯ НА ТРУД 

 
I. СЕПТЕМВРИ – ДЕКЕМВРИ 2020 г. 

 

 

1. Проверка състоянието на учебната база, техника. 

Срок.14.09.2020г. 

Отг.Директор, ЗДУД,ЗДУПД ,  

2. Провеждане на годишен преглед на противопожарните уреди. 

Срок. 14.09.2020г. 

Отг.Директор, 

ЗДУД,ЗДУПД 

3. Провеждане на инструктаж в ситуация на утежнена зимна обстановка. 

Срок. Постоянен 
 

Отг. ЗДУД,ЗДУПД 

 
 

II. ПЪРВО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г. 
 

 

1. Провеждане на инструктаж с учениците след зимната ваканция. 

Срок. 08.01.2021 г. 

Отг. Класните ръководители 

2. Почистване и опесъчаване на местата за движение на хора  от падналия сняг. 

Срок. Според условията 

Отг. Домакина 

3. Извършване на измерване на параметрите на микроклимата – температура, 

запрашеност и осветеност на класните стаи и помощните помещения. 

Срок. Постоянен 

Отг. 

ЗДУД,ЗДУПД 

 
III. ВТОРО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021 г. 

 

 

1. Периодичен инструктаж на учениците след пролетната ваканция. 

                                                                                                         Срок. 16.04.2021г. 

                                                                                                         Отг. Класните ръководители 

 

2. Почистване района на училището от треви, храсти, клони и паднали дървета. 



                                                                                                              Срок. 23.04.2021г. 

                                                                                                              Отг. Хигиенисти 

 

2. Проверка и участие в замерванията на ел. мрежата и заземленията от лицензирана 

фирма. 

Срок.15.05.2021 г.                                                                                                                                      

Отг.Директор,ЗДУД, 

ЗДУПД 

 

2. Провеждане на извънреден инструктаж на учениците във връзка с летния сезон (къпане 

във водоеми, палене на огън, туристически прояви, управление на велосипеди и МПС). 

Срок. 29.06.2021 г.                                                                                                                                             

Отг. ЗДУПД 

 

IV. ТРЕТО ТРИМЕСЕЧИЕ НА 2021г. 
 

 

1. Периодичен инструктаж по ЗБУТ на служителите в ПТГ „ Никола Вапцаров“. 

Срок. 15.09.2021г. 

Отг. ЗДУПД 

 

2. Проверка на подготовката на материално – техническата база за новата учебна година. 

                                                                                    Срок.14.09.2021г. 

                                                                                      Отг.Директор, ЗДУД, ЗДУПД 

 

 

2. Почистване на района от треви и храсти.                                                                                                               

Срок. Постоянен Отг. Хигиенисти 
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