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ПРАВИЛНИК ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСТНИ  

УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

В ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ 

„ХРИСТО БОТЕВ“ ГР. ПОПОВО 

 
 

 
 
 
 
 
 

Правилникът за осигуряване на безопастни условия на възпитание, обучение и 
труд е актуализиран и приет от педагогическия съвет с Протокол № РД 06-11 
от 09 септември 2022 година, и е утвърден със Заповед № РД 08-790 от 09 
септември 2022 година. 



ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Чл. 1. С този правилник се определят основните безопасни изисквания, които трябва 
да се осигуряват и спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата 
дейност в  Профилирана гимназия ”Христо Ботев”, за да се предотвратят трудови 
злополуки и заболявания на учениците в процеса на теоретичното обучение, учебната 
практика, при извънучилищни дейности, при организирано придвижване на ученици и друг 
персонал като пешеходци или пътници в транспортни средства и др. 

Чл. 2. По смисъл в термина „безопасни условия на възпитание, обучение и труд” се 
включват и хигиенните условия, и противопожарната охрана. 

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички участници в учебно-възпитателния 
процес и трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по 
осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение 
и труд. 

Чл. 4. Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и установените в 
Република България единни, отраслови и ведомствени правила, норми и изисквания за 
безопасни условия на работа, съответстващи на извършваната дейност. 

        Раздел I: Област и ред за прилагане на правилника 

Чл. 5. Въвеждане в експлоатация на сградата на  ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

1.     Разрешение за въвеждане в експлоатация – първата сграда на училището е 
построена през 1912 година, след което училището е достроявано за да добие 
днешния си вид. То има акт за общинска публична собственост № 
1994/29.09.2016г.  

2.      Осъществявана дейност – учебна. 

Чл. 6. Територия на просветното звено 

1.      Разположение на учебната сградата – северната част на гр.Попово 

2.      Пътища /автотранспорт и  пешеходни пътеки/ 

 - на изток – ул. Отец Паисий 

- на запад – ул. Стамо Костов 

- на север – ул. Възраждане 

- на юг – ул. 6-ти септември с пешеходна пътека до кръстовището с  ул. Отец Паисий  

3.      Ограждения, маркировка и сигнализация - двора на училището е заграден със: 

- желязна ограда на юг 

- ограда от оградни блокчета на запад 



- мрежа, ограждаща спортните площадки на юг 

Има 4 врати към дворното пространство: 

- Два входа за МПС към улица Стамо Костов (Отварят се само при необходимост) 
- Два вход за ученици и служители към улица Стамо Костов и ул. 6-ти септември  

Чл. 7.Описание на имота: 

Обща площ  /кв.м/                                            7541 m2 

Застроена площ /кв.м/                                      1181 m2 

Незастроена площ  /кв.м/                                 7536 m2 

Брой на сградите/секциите/                             2 
Етажност на всяка от тях                                І част – 4 етажа; ІІ част – 1 етаж 
Степен на пожаро опасност                         ІІ-ра степен   
Тип строителство  съгласно чл.123 от 
Наредба №5 от 21.05.2001год.                          масивно/монолитно 
Подземни етажи /брой, характеристика/         1 – парокотелно, складови помещения 
Полуподземни етажи /характеристика/           1 – 1 класна стая, закусвалня, 
стоматологичен 

 кабинет, складови помещения 

Първи етаж/характеристика/                              – 6 класни стаи, коридор, фоайе, съблекални, 
медицински кабинет, библиотека 

тоалетни 
Втори етаж/характеристика/                              – 8 класни стаи, учителска стая, 4 админи- 

стративни помещения, коридор, 
тоалетни 
Трети етаж/характеристика/                               – 5 класни стаи, 4 кабинета по информатика  

и ИТ, 3 администратвни  
помещения, тоалетни 

Чл. 8. Производствени  сгради                         

1.      Конструкция, надеждност - не 

2.      Извършвана дейност - не 

3.      Аварийни изходи – изход към ул. „Отец Паисий“ 

  

         Раздел II: Задължения, отговорности и права на длъжностните лица и 
учащите се за осигуряване и спазване на безопасни и здравословни условия и правила 
на възпитание, обучение и труд.  

Чл.9. Задълженията, отговорностите и правата по този правилник се вписват като 
анекс към длъжностните характеристики на лицата, които ръководят и изпълняват учебните 
и трудови процеси съгласно чл. 3 от ПМС № 9/17.01.1995 година. 

Чл.10. ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ОТГОВОРНОСТИ И ПРАВА НА ДИРЕКТОРА: 

1.Разработва Правилник за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
обучение и труд, който се приема и/или актуализира от Педагогическия съвет след което се  
утвърждава не по-късно от началото на учебната година със заповед на директора. 



2. Организира запознаването на учениците, персонала и родителите с Правилника в 
началото на всяка учебна година и го актуализира при промяна на нормативната уредба, 
структурата на работните и учебни места, при нови учебни дейности, нови технологии, 
нови методики; 

3. Осигурява пожарната безопасност чрез спазване на действащите норми, 
правилници, наредби, предписания. Един път през учебната година осигурява провеждане 
на тренировки за действия при евакуация /пожар, аварии, бедствия, терористични актове/; 

4. Организира учредяването и осигурява обучение на комитет /група/ по условия на 
труд в училището – / включва Заповед за поименно определяне на представителите на КУТ 
или ГУТ, подлежащи на обучение/. 

5. Утвърждава и изпълнява програма за оценка на риска, като прилага методика за 
оценка на риска, според утвърденото за системата на средното образование „Помагало за 
оценка на риска, 2002 г.” 

6. Осигуряват обслужване на своите работници и служители от служби по трудова 
медицина /включва копие от договор между работодателя и съответната СТМ/. 

7. Утвърждава програма за предприетите мерки, определени срокове и отговорни 
лица за предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, както и начина на контрол за 
изпълнение на тези мерки, не по-късно от началото на учебната година . 

8. Осигурява задължителни периодични медицински прегледи на работещите и 
контрол на личната хигиена на учащите се . 

9. Осигурява подходящо обучение по ЗБУТ, в съответствие със спецификата на 
всяко работно място и професия, контролира началните и периодични инструктажи по 
безопасност, хигиена на труда и пожарна безопасност на персонала и учещите се. /включва 
заповед за определяне на длъжностното лице, осъществяващо координация и контрол на 
дейностите по БУВОТ в звеното/.  

10. Задължително установява, разследва, регистрира и отчита всяка станала трудова 
злополука и известните му случаи на професионални заболявания по ред и начин, 
определен с отделен нормативен акт. При разследването задължително кани представители 
на работниците и служителите от КУТ или ГУТ и на синдикалните организации. Поддържа 
регистър на трудовите злополуки. 

12. Разработва и утвърждава списък на работните места и видовете работи, за които 
на персонала и учениците се осигуряват лични предпазни средства и специални работни 
облекла, като определя вида, сроковете за износване и условията за използването им . 

13. Осигурява безопасна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични 
прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения. 

14. Проучва, планира необходимостта и своевременно заявява необходимите 
средства за изпълнение на дейностите, осигуряващи ЗБУТ . 

15. Осигурява здравословни и безопасни условия на труд както на работещите, така 
и на всички останали лица, които по друг повод се намират във или в близост до работните 
помещения, площадки или места.  



16. Носи отговорност за изпълнението на задълженията си за осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труд, независимо дали тази дейност се осъществява 
от негов орган или е възложена на други компетентни служби или лица.  

17. При осъществяване на дейността си работодателят е длъжен да се съобразява с 
изискванията на Закон за здравословни и безопасни условия на труд и поднормативните 
актове и документи към него.  

18. В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от 
лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по здравословни 
и безопасни условия на труд, като предприема административни мерки съгласно КТ.  

19. Осъществява взаимодействие и координация с органите на МНСП, МЗ, МВР, 
МОН, отраслови министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в 
дейността си по осигуряване на безопасните и здравословни условия на възпитание, 
обучение и труд. 

20. Незабавно уведомява РУО – Търговище, ТП на НОИ и Областната инспекция по 
труда в случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и на тежки аварии. 

21. Задължително информира РУО – Търговище и министъра на образованието и 
науката при настъпило ПТП с дете или ученик, в срок от 24 часа – при смъртен случай и 
при нараняване.  

22. Организира, контролира и отговаря за цялостната дейност по осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на труд в повереното му просветно звено. 

23. Планира и провежда постоянна политика по здравословни и безопасни условия 
на труд /Система за управление на здравето и безопасността при работа – СУЗБР/, която да 
е в съответствие с целите на приетата в тази област политика в Република България и с 
изискванията на Европейския съюз. 

24. Ежегодно уведомява колектива състоянието по БУВОТ, причините, довели до 
трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняване на нередностите.  

25. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

26. Да спазва Насоките за обучение и действия в услровията на идвънредна 
епидечмична обстановка в училището и други нормативни актове свързани с 
разпространението на COVID – 19 от МОН, МЗ и други институции. 

Чл. 11. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ОСИГУРЯВАЩО КООРДИНАЦИЯ И 
КОНТРОЛ ПО БЕЗОПАСНИТЕ И ЗДРАВОСЛОВНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

1. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в училището, както и всички нормативни актове, регламентиращи 
безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение. 

2. Осъществява от името на директора координация и контрол в работата за 
осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд за щатния персонал и учениците. 

3. Провежда началният и периодичните инструктажи с учители, служители и 
обслужващ персонал.  



4.  Регистрира инструктажите в Книги за инструктаж. 

5. Издава служебни бележки на новоназначените учители и служители и ги 
предоставя на тех.изпълнител за съхранение в личните дела. 

6. Разработва Програми за провеждане на начален инструктаж. 

7. Организира и участва в разработването на инструкциите за безопасна работа в 
помещенията. 

8. Представител е на Комитет или групата по условия на труд в просветното звено и 
като такъв спазва разпоредбите на ЗЗБУТ. 

9. Участва заедно с медицинското лице, под ръководството на директора, в 
извършването на периодичния контрол на санитарно-хигиенното състояние във всички 
помещения. 

10. Участва в разследването на трудовите злополуки 

11. Периодично информира директора за състоянието на условията в учебното 
заведение и за хода на изпълнение на поставените задачи, заповеди и предписания. 

12. Дава предложение за подобряване условията на труд. 

13.Следи за изправността и наличността на ПП съоръжение. 

14. Следи за състоянието на проходите за евакуация. 

15. Ежегодно посещава курсове за опресняване на знанията си по БУВОТ. 

16. Съхранява възложената му със заповед от директора документация по БУВОТ и 
периодично актуализира същата при необходимост. 

17. ПрПГчват офертите на Службите по трудова медицина и участват при оценката 
на риска н просветното звено.  

18. Задължително организира и участва при разработването на вътрешните правила 
за осигуряване на безопасните и здравословни условия на труд – Правилник по БУВОТ, 
планове, инструкции, като за целта прПГчва нормативната уредба и предлага на директора 
тези документи, имащи отношение към дейността. 

19. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

20. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

21. Да спазва изцяло функциите и задачите на органите по безопасност и здраве при 
работа, определени в Раздел ІІ на Наредба № 3/27.07.1998 год. за функциите и задачите на 
длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за организиране 
изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на професионалните 
рискове. 

Чл. 12. ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ НА УЧИТЕЛ, СТАРШИ 
УЧИТЕЛ И ГЛАВЕН УЧИТЕЛ ПО ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНИ ПРЕДМЕТИ: 



1. Носи отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на 
учебните занятия и при други учебни форми и дейности, организирани от училището. 

2. Следи за здравното състояние на учениците и контролира спазването на здравно- 
хигиенните норми и изисквания по време на учебния процегр. 

3. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за експлоатация и 
охрана на труда при работа с машините, материали и съоръжения в среди, които могат да 
бъдат потенциална заплаха за здравето и живота на учениците. 

4. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи 
безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение. 

5. Инструктира учениците, контролира спазването на правилата за безопасност на 
движението по пътищата и за охраната на труда при работа с материали и в среди, които 
могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота им. 

6. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и 
изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване 
на правилата да взема съответни мерки. 

7. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на 
изискванията. 

8. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.  

9. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа 
внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го 
уведомяват. 

10. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи. 

11. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска 
помощ и да уведоми незабавно директора на училището. 

12. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

13. Да проветрява помещенията през междучасията. 

14. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

15. Да спазва указанията по охрана на труда. 

Чл. 13. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВАЩ ПО 
ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ . 

1. Инструктира учениците за техниката на безопасност при работа с компютърната 
техника. 

2. Диагностицира и предприема действия за отстраняване на възникналите 
технически проблеми с компютрите, комуникационните устройства, както за инсталиране и 
обновяване на програмното осигуряване. 



3. Отговаря за правилното съхранение и наличността на оборудването в 
компютърната зала. 

4. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи 
безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение. 

5. Да постави на видно място инструкция за безопасна работа с компютрите. 

6. Преди започване на работа да провери внимателно състоянието на техниката в 
компютърната зала и постоянно да съблюдава мерките за сигурност. 

7. Да проявява взискателност към всеки ученик за спазване правилата и 
изискванията за БР. Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване 
на правилата да взема съответни мерки. 

8. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване на 
изискванията. 

9. Да следи и осигурява спазването на режима за работа и почивка.  

10. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа 
внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го 
уведомяват. 

11. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи. 

12. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска 
помощ и да уведоми незабавно директора на училището. 

13. Да не допуска оставане на ученици в компютърната зала без присъствие на 
учител.  

14. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

15. Да проветрява залата през междучасията. 

16. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

17. Да спазва указанията по охрана на труда. 

Чл.14. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРЕПОДАВАЩИ  ПО ХИМИЯ И 
ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ,  БИОЛОГИЯ И 
ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. 

1. Да постави на видно и достъпно за четене място инструкция за безопасна работа. 

2. Да проверява изправността на уредите, инструментите, материалите, с които ще се 
провеждат опити. 

3. Да обучи учениците в правилно и безопасно боравене с приборите, инструментите, 
материалите. 



4. През време на работа в кабинета/класна стая да наблюдава и следи постоянно за 
действията на учениците и състоянието на ползваните уреди и материали. 

5. Отговаря за безопасното протичане на лабораторните занятия. 

6. Строго да спазва нормативните документи за допустимото количество материали 
и условията, които могат да се съхраняват в кабинета/класна стая. 

7. Да не допуска оставане на ученици в кабинета без присъствието на учител. 

8. В случай на злополука да вземе спешни мерки за оказване на първа помощ и да 
уведоми директора на гимназията. 

9. Да познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, 
регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на 
обучение. 

10. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

11. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

12. Да спазва указанията по охрана на труда. 

13. Да проветрява помещенията през междучасията. 

ЧЛ.15. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ  ПРЕПОДАВАЩ ПО ТЕХНОЛОГИИ И 
ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО. 

1. Познава и спазва Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 
обучение и труд в просветното звено, както и всички нормативни актове, регламентиращи 
безопасните и здравословни условия на труд в съответната област на обучение. 

2. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

3. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

4. Да спазва указанията по охрана на труда. 

5. Да познава изискванията за безопасна работа и да знае как се използват машините, 
уредите, инструментите, съоръженията и приспособленията в поверените му работилници и 
кабинети/класни стаи. 

6. Да осигурява подреждане на оборудването по най-безопасен за учениците и него 
начин. 

7. Да провежда инструктаж с учениците в началото на всеки раздел или дейност и да 
го регистрира в Книги за начален и периодичен инструктаж. 

8. Да запознава учениците с възможните последици при неспазване на изискванията. 

9. Да включва или изключва машините и съоръженията от електрическата мрежа при 
съблюдаване мерките за сигурност. 



10. Да обучава учениците на правилна и безопасна работа. 

11. Преди започване на часовете внимателно да провери всяко работно място, 
оборудването и инструментите. В случай на неизправности, да не разрешава работа с тях. 

12. През време на работа да наблюдава и следи постоянно за действията на 
учениците и начина, по който ползват инструментите, да оказва помощ и дава съответните 
препоръки и напътствия. 

13. Да знае във всеки един момент местопребиваването на всеки ученик от групата и 
каква работа извършва. 

14. Да дава ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат на 
действащите нормативни документи. 

15. Да следи спазването на режима на работа и почивка с учениците.  

16. Да проветрява помещенията през междучасията. 

17. Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, да се придържа изцяло 
към задълженията им по учебна програма. 

18. Да създава навици в учениците те сами, преди започване и по време на работа 
внимателно да оглеждат работното си място и при забелязване на нередности, да го 
уведомяват. 

19. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска 
помощ и да уведоми незабавно директора на училището. 

20. Да не допуска оставане на ученици в работилниците и кабинетите без присъствие 
на учител.  

Чл.16. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛ ПРЕПОДАВАЩ ПО  ФИЗИЧЕСКО 
ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ. 

1. Ежедневно, преди започване на занятия по физкултура да извършва оглед и 
проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват. 

2. Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от 
злополука. 

3. Да оказва помощ при изпълнението на трудни и опасни елементи от 
упражненията. 

4. При хвърляне на уреди да съблюдава да няма хора на мястото около попаденията. 

5. Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при наличие на 
отклонения от нормалното, да не изисква изпълнение на трудни елементи. 

6. Да осигурява местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните 
изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, 
разположението на уредите и др. 

7. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 



8. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

9. Да спазва указанията по охрана на труда. 

10. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено. 

11. Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията, 
особено тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и 
крият опасност при сблъсквания, падания при разсейване на вниманието или уплаха. 

12. Да полага грижи за поддържане на уредите в изправно състояние. 

13. Да познава и спазва разпоредбите на настоящият Правилник за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички 
нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в 
съответната област на обучение. 

14. Да проветрява салона през междучасията. 

15. При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване на медицинска 
помощ и да уведоми незабавно директора на училището. 

16. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

17. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

18. Да спазва указанията по охрана на труда. 

19. Да проветрява стаята си през междучасията. 

Чл.18. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧИТЕЛИТЕ ПРИ ПРОВЕЖДАНЕ НА ИЗВЪН 
УЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. При провеждане на екскурзия изготвят списък със съдържанието на инструктажа, 
като учениците се подписват,  

2. Присъстват при провеждане на мероприятията, следят за спазване на реда и всички 
изисквания за безопасност. 

3. Съблюдава по време на мероприятието: 

 да се осигуряват светлинни ефекти, които не могат да причиняват пожар; 
 да се гаси напълно осветлението в помещението; 
 разполагането на маси и столове да не затруднява бързото напускане на 

помещението; 
 украсяването на елхата да се извършва само от правоспособен ел.техник, ако 

се използва ел. украса. 

4. При придвижване по улиците да се спазват установените правила, да не се създава 
опасност и пречка на движението. 



5. Ръководителите на различните форми на организиран отдих и туризъм, 
медицинският, педагогическият и останалият обслужващ персонал носят ЛИЧНА 
ОТГОВОРНОСТ за живота и здравето на децата и учениците от момента на поемането им 
в сборния пункт, по време на отдиха и до връщането им при родителите или настойниците. 

6. Да не пушат и да не употребяват алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

7. В случай на злополука да вземат спешно необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ, след което да уведомят директора на просветното звено. 

  

Чл.19. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ ПО ВРЕМЕ НА ПРОВЕЖДАНЕ НА 
УЧИЛИЩНИ И ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ МЕРОПРИЯТИЯ.  

1. Да изслушват внимателно инструктажа на учителя за правилно и безопасно 
провеждане на опитите. 

2. Да удостоверят с подпис в тетрадката за инструктаж своята информираност 
относно правилата за безопасна работа. 

3. Да ползват задължително необходимото при провеждане на опита работно 
облекло, ЛПС и други материали, апарати, уреди, обезпечаващи безопасна работа. 

4. При провеждане на опита да изпълняват изискванията за безопасност. 

5. Преди напускане на кабинета да предават на учителя всички получени 
материали, уреди, инструменти и да подреждат и почистват работното си място. 

6. При злополука да уведомят учителя и да окажат помощ на пострадалия. 

7. НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА самоволно да извършват дейности, които не 
са свързани с възложените задачи.            

8.НА УЧЕНИЦИТЕ СЕ ЗАБРАНЯВА да извършват ремонти по уредите, 
инсталациите и съоръженията. 

Чл. 20. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА 
„СЧЕТОВОДИТЕЛ”: 

1. Използва правилно работното оборудване. 

2 .Информира незабавно директора или председателя на Комитета по условия на 
труд за всяка възникнала обстановка при работа, която може да представлява опасност за 
здравето и за всички неизправности по оборудването 

3. Съдейства на директора и на председателя на комитета по условия на труд при 
изпълнението на мероприятията за осигуряване на здравословни и безопасни условия на 
труд и на предписанията, дадени от контролните органи. 

4. Почиства редовно работното си място и работното оборудване в съответствие с 
хигиенните и технологични изисквания 



5. Ако временно отстрани средство за защита или сигнализация при извършване на 
ремонт, монтаж, профилактика и др., е длъжен да го възстанови незабавно или да 
предприеме други защитни мерки със същата ефективност. 

6. Да поддържа и повишава знанията и квалификацията си по безопасни условия на 
труд. 

7. Да познава и спазва разпоредбите на настоящият Правилник за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички 
нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в 
съответната област на обучение. 

8. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

9. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

10. Да спазва указанията по охрана на труда. 

11. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено. 

Чл. 21. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА 
„ЗАВЕЖДАЩ АДМИНИСТРАТИВНА СЛУЖБА” 

1. Да организира работата за изпълнение и спазване на предварителната и по 
следваща дейност по приложение на трудовото законодателство. 

2. Да оформя актове за трудови злополуки при отсъствие на лице, натоварено за 
това. 

3. Да познава и спазва разпоредбите на настоящият Правилник за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в просветното звено, както и всички 
нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в 
съответната област на обучение. 

4. Да носи отговорност за нормалната работа на техническите средства, които 
използва в пряката си работа. 

5. При нарушаване на трудовата дисциплина носи дисциплинарна отговорност. 

6. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

7. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

8. Да спазва указанията по охрана на труда. 

9. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ, след което да уведоми директора на училището. 

Чл. 22. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА  
„ЧИСТАЧ” 



1. Да почиства праха в класните стаи и кабинети, в административните помещения, 
във физкултурния салон и работилниците. 

2. Да мие коридорите, стълбищата и сервизните помещения по време на учебни 
часове и след приключване на учебните занятия.  

3. Да почиства ежедневно района на училището от смет. 

4. Да почиства ежеседмично цоклите, вратите и прозорците. 

5. Да се грижи за цветята в определеният му район. 

6. Да опазва материалната база и повереният му инвентар. 

7. Да познава и спазва разпоредбите на настоящият Правилник за осигуряване на 
безопасни условия на възпитание, обучение и труд в училището, както и всички 
нормативни актове, регламентиращи безопасните и здравословни условия на труд в 
съответната област на обучение. 

8. Да не пуши и да не употребява алкохол в учебното заведение или в района около 
него и в присъствието на ученици. 

9. Да спазва указанията по противопожарна безопасност. 

10. Да спазва указанията по охрана на труда. 

11. Да проветрява учебните стаи и коридорите. 

12. В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ, след което да уведоми директора на просветното звено. 

Чл. 23. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА  

„БИБЛЕОТЕКАР” 

1. Да спазва Правилника за осигуряване на БУВОТ в училище и на другите 

нормативни актове 

2. Стилажите в библиотеката да са здраво и неподвижно закрепени към пода. 

3. Книжният фонд да се разпределя равномерно по рафтовете. 

4. При вдигане и смъкване на книги от по-горни рафтове, да се използват здрави и 

стабилни помощни предмети. 

5. Учениците, посещаващи библиотеката, да бъдат под непрекъснат контрол от 

страна на библиотекара с цел опазване живота и здравето им. 

6. Да не се допуска оставянето на ученици сами в библиотеката. 

7. Забранява се използването на ел.уреди, отоплителни печки, бързовари и други в 

библиотеката. 

8. Забранява се пушенето на цигари и паленето на огън в библиотеката. 



9. При напускане на библиотеката да се проверяват радиаторите за течове, да се 

изгася осветлението, да се затварят прозорците. 

Чл. 24. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА  „ОГНЯР” 

1. Да познава основно конструкцията на котлите, автоматиката, отоплителната 

инсталация и ел. инсталация,обслужваща работата в котелното отделение. 

2. Да изисква поставяне на средства за предотвратяване на аварии и пожари в 

съответствие с изискванията на РСПБЗН-Попово. 

3. Преди пускане на инсталацията в действие да се убеди в изправността на котела  

4. По време на работа на котела да се следи непрекъснато за изправността на 

апаратурата. 

5. Да не се оставят без наблюдение действащите устройства и механизми с цел 

предотвратяване на аварии. 

6. Да провежда ежемесечно съответната профилактика. 

7. Да не допуска използването на нестанадартни и технически неизправни котли и 

горелки. 

8. Да спира незабавно подаването на гориво и ел. захранването при констатиране 

на нередности. 

9. Да уведомява незабавно директора на училището при наличие на аварии. 

10. Да проверява за изправността и да привежда в готовност : 

 Електрическата инсталация, уреди и оборудване 

 Отоплителните и вентилационни системи, осигуреността с гориво за 

отопление през зимния сезон 

 Противопожарните уреди  

 Всички видове съоръжения и уреди за игра и спорт на откритата 

площадка и физкултурния салон 

 Чинове, маси и столове по класните стаи 

11. При поява на повреди или нарушения  на нормалната работа, ремонтът да се 

извършва от съответните специалисти. 

12. Да спазват Правилника за осигуряване на БУВОТ в училище и на другите 

нормативни актове 

13. Осъществява  пропусквателния режим  и контролира влизането и излизането в 

училищната сграда  на работници, служители, ученици, външни лица, както 

в училищния двор на МПС.Изисква и проверява документите за 

самоличност. 



14.  Охранява училищната  сграда  и дворните площи по предварително изготвен 

график и маршрути. 

15. Осигурява реда в района на училището и не допуска влизането на външни лица, 

автомобили в дворното пространство на училището. 

16.  Придружава външни лица и родители при посещения в училищната сграда. 

17.  По време на учебни  занятия дежурни на входа на училищната сграда и следи  за 

спазването на правилника за вътрешния трудов ред на училището. 

Чл. 25. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА  „ЛЕКАР” 

1.   Медицинското лице организира работата по здравеопазването и контролира 

спазването на санитарния минимум.  

2. Медицинското лице консултира и контролира помощния персонал за 

спазване на концентрациите на дезинфекционните разтвори съгласно изискванията 

на РЗИ и правилното съхранение на хигиенните материали.  

3. При възникване на инфекциозно заболяване извършва необходимите 

профилактични мероприятия и предприема мерки за опазване на останалите деца от 

училището.  

4. Провежда ежедневен филтър и други здравно-профилактични мероприятия, 

приема и отчита медицинските бележки за отсъствията на ученици по болест.  

5. Отговаря за своевременното зареждане на спешния шкаф с необходимия 

инструментариум, лекарствени и превързочни средства и съхраняването им на 

недостъпно място.  

      6. Оказва първа долекарска помощ и се свързва с родителите и личния лекар. 

Чл. 26. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ЛИЦЕТО, ЗАЕМАЩО ДЛЪЖНОСТТА  
„ПРОДАВАЧ ЗАКУСКИ” 

    1. Осъществява контрол по доставените храни се чрез : 

- документацията, която придружава храните и суровините. 

      - състоянието на приеманите хранителни продукти се проверява задължително,   

както срок на годност, плесени, омекване , размразяване и др.видими дефекти. 

Опаковките се проверяват за цялост ,увреждания и значителни замърсявания. Всички 

хранителни продукти да бъдат с етикет , указващ фирмата производител , срок на 

годност , начин на съхранение и да бъдат написани на български език. 

3. Хранителните продукти се проверяват в момента на приемане от доставчика и се 

описват в дневника за входящ контрол, а  при констатиране на нередности, продуктите 

се връщат. 



4. Да почиства праха в класните стаи и кабинети, в административните помещения, 
във физкултурния салон и работилниците. 

5. Да мие коридорите, стълбищата и сервизните помещения по време на учебни 
часове и след приключване на учебните занятия.  

6. Да почиства ежедневно района на училището от смет. 

7. Да почиства ежеседмично цоклите, вратите и прозорците. 

8. Да се грижи за цветята в определеният му район. 

9. Да опазва материалната база и повереният му инвентар. 

ГЛАВА ВТОРА 

 УСЛОВИЯ ЗА БЕЗОПАСНО И ЗДРАВОСЛОВНО ПРОВЕЖДАНЕ НА 
ВЪЗПИТАНИЕТО, ОБУЧЕНИЕТО И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ  

Раздел I  

І. Изисквания към машините, съоръженията, дейностите и работните места за 
безопасна работа. 

ЧЛ.23 ВСИЧКИ МАШИНИ, СЪОРЪЖЕНИЯ И РАБОТНИ МЕСТА ДА БЪДАТ ОБЕЗ 

1. механично въздействие /увреждане/ – механично обезопасени; 

2. въздействие /поражение/ от електрически ток - електрообезопасени ; 

3. възможност за предизвикване на пожар и взрив – пожаро- и взривообезопасени; 

4. въздействие на ниска или висока повърхностна температура; 

5.отделяне на вредни вещества /газове, пари, аерозоли/ и влага във въздуха на 
работната зона. 

6. нарушаване на микроклимата; 

7. въздействие на шум и вибрации и др. 

ІІ.Технически средства за осигуряване механичното обезопасяване на 
машините и съоръженията 

ЧЛ.24 ЗА МЕХАНИЧНО ОБЕЗОПАСЯВАНЕ НА МАШИНИТЕ, СЪОРЪЖЕНИЯТА 
И РАБОТНИТЕ МЕСТА ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ: 

1. ограждащи устройства за предпазване от съприкосновение с движещи се и 
въртящи се части; 

2. блокировки, предпазни и ограничителни устройства; 

3. сигнализация за опасност. 



             ІІІ. Изисквания за безопасност при експлоатация на електрически уредби, 
съоръжения, инсталации. 

Чл.25. Електрическите инсталации, уредби, съоръжения се изпълняват така, че да не е 
възможно попадане на човешкото тяло или част от него в електрическа верига с 
параметри, застрашаващи, здравето и живота. Същите по устройство и изпълнение 
следва да отговарят на правилника за устройство на електрически уредби /пуеу/, на 
стандартизационните документи, както и да са съобразени със специфичните условия 
за експлоатация и изисквания за поддържане и ремонт. 

Чл.26. При необходимост да се вземат допълнителни технически и организационни мерки, 
включително и използване на средства за индивидуална защита. 

Чл.27. За защита срещу директен допир да се осъществява: 

1.      разполагане на частите под напрежение на безопасно разстояние; 

2.      защитни прегради и ограждения; 

3.      защитни блокировки; 

Чл.28. За защита срещу индиректен допир в мрежите с директно заземен звезден център да 
се осъществяват мероприятия като зануляване, защитно заземяване, защитно изолиране, 
защитно разделяне /раздел 4 на БДС 14902-79 и ПУЕУ –гл.17, раздел 8/. 

Чл.29. Електрическите части на машините, съоръженията, уредбите, инструментите и 
инсталациите да се изпълняват в съответствие с изискванията за пожаро- и 
взривобезопасност на зоната, в която се намират. 

Чл. 30. За предпазване на ел.уредбите от прекомерно повишаване силата на тока, което 
може да предизвика късо съединение и пожар, следва да се монтират стапящи се 
предпазители и автомати за изключване. 

           ІV. Хигиена на труда 

РАБОТНА СРЕДА 

             2.1.Микроклимат – температура, влажност и скорост на въздуха, отопление и 
вентилация 

             Чл. 31.  Температурата и относителната влажност в работните помещения следва да 
бъде в нормите, посочени от чл.82,84,87,88,89 от Наредба № 7 и БДС14776-87. 

              Чл. 32. Вентилацията и отоплението да бъдат в съответствие с изискванията на 
раздели Втори и Четвърти на Глава V от Наредба № 7. 

             Чл. 33. За всяка вентилационна инсталация следва да има заведено досие, 
съдържащо технически параметри, резултати от изпитвания и измервания и инструкции за 
безопасна експлоатация и ремонт /чл.170, ал.1 от Наредба № 7/. 

След извършената оценка на риска в просветното звено, показателите за микроклимат са:  

- съответства на БДС 14776-87 

              2.2.Естествено и изкуствено осветление 



Чл. 34. В работните помещения се осигурява естествено и изкуствено осветление 
/чл.74 от Нар.№ 7/.Осветеността да е съобразена с извършваната работа в помещението 
/чл.75,78,80 от Нар. № 7/.  

- класни стаи, аудитории, лаборатории: 

                      средата на дъската – 500 лукса 

                      на работната маса, чина – 300 лукса 

- стаи на преподавателите – 200 лукса 

- физкултурен салон, на пода – 200 лукса 

След извършената оценка на риска в просветното звено, показателите за осветление са:  

- съответства на БДС 1786-84 

              2.3. Водоснабдяване и канализация 

              Чл. 35 ПГ ”Христо Ботев”- Попово се осигурява с водоснабдителна, 
канализационна и пречиствателна мрежи за питейно-битови и санитарни нужди, 
отговарящи на санитарно-хигиенните норми. Територията на просветното звено /кабинети, 
работилници, помещения за санитарно-битово обслужване/ следва да се поддържа чиста. 

2.5. Санитарно битово обслужване 

Чл. 36. Учебното заведение да е осигурено с: 

-         умивални, тоалетни; 

-         съблекални и стаи за почивка; 

-         стая за лична хигиена на жената; 

-         необходимото количество питейна вода. 

Чл. 37. Експлоатацията им да е съобразно хигиенните изисквания на нормативните 
актове.  

                                   Раздел III. Противопожарна охрана 

              1.Противопожарни изисквания към помещенията: 

              Чл. 38. Цялостната учебна дейност в  ПГ”Христо Ботев”- Попово се организира в 
съответствие с изискванията на НАРЕДБА № Iз-1971 от 29.10.2009 г. за строително-
технически правила и норми за осигуряване на бeзопасност при пожар и поднормативните 
актове за пожарна безопасност. 

               а/ В  ПГ ”Христо Ботев”- Попово да се осигури необходимото количество вода за 
противопожарни нужди. 

               б/ Към всички сгради, помещения, съоръжения, водоизточници да се осигури 
свободен достъп. Пътищата, входовете, проходите да са изправни, свободни от материали, а 
през зимата – почистени от сняг. 



             Чл. 39. В сградите на училището с указателни знаци да се посочат аварийните 
изходи.  

             Чл. 40. Учителите, помощният персонал и служителите в края на работното време 
са длъжни да проверят и оставят в пожаробезопасно състояние работното си място, 
апаратите, машините.  

             Чл. 41. Учебните работилници да се поддържат подредени и почистват ежедневно 
от горими отпадъци. Всички горими отпадъци да се изнасят своевременно. 

             Чл. 42. Да се прави ежедневна проверка за изправността на електрическите 
инсталации и съоръжения. Да не се допускат искри, къси съединения и претоварване на 
електрическите консуматори. Нередностите да се отстраняват своевременно.  

              Чл. 43. Да се разработи План за действие при възникване на пожар и природно 
бедствие и План за евакуация на училището. 

.           Чл. 44. На всеки етаж на видно място да се постави План /схема/ за евакуация на 
персонала, който да се разгласи сред учениците в часа на класа . 

2.Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия. 

              Чл. 45.  Помещенията, в които се провеждат масови мероприятия трябва да бъдат 
от първа или втора степен на пожароустойчивост. Да имат най-малко два изхода за навън и 
да са спазени всички други изисквания за евакуация на хора. 

              Чл. 46. За провеждане на масово мероприятие трябва да бъдат осигурени 
необходимите средства за пожарогасене. 

              Чл. 47. При провеждане на масово мероприятие е забранено: 

                 а/ осъществяване на светлинни ефекти с използване на химически и други 
вещества, които могат да предизвикат пожар; 

                 б/ да се гаси напълно осветлението в помещението; 

                 в/ разполагане на мебели и предмети, възпрепятстващи бързото и лесно 
напускане на помещението; 

              Чл. 48. Украсяването на новогодишната елха или други подобни с електрически 
илюминации да се извършва само от правоспособен ел.техник при спазване правилата за 
пожаробезопасност. 

При пожар - тел.: 112 

                                    Раздел ІV. Правила и изисквания за безопасна работа с машини, 
инструменти и съоръжения в учебните кабинети и работилници  

              1.Общи положения 

              Чл. 49. Учебните кабинети, лаборатории, работилници, физкултурни салони и др. 
подобни трябва: 



               а/ да бъдат устроени в помещения с благоприятни условия за работа, осигуряващи 
минимално напрежение на нервната система и сърдечно-съдовата дейност на ученика, 
намаляващи умората, а оттам и възможността за трудови злополуки; 

               б/ да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните фактори – 
микроклимат, осветление, вредни вещества, шум, вибрации, лъчения и т.н.; 

               в/ да бъдат напълно механично, електро- и пожарообезопасени; 

               г/ да бъдат снабдени с инструкции за работа.  

1.      Физкултурен салон и площадка по ФКС 

2.      Изисквания и правила при работа с някои дървообработващи и 
металообработващи машини – бормашин, банциг, абрихт. Правила за 
безопасна работа в училищната мрежа и в Интернет – съгласно Заповед № РД 
09-541/02.07.2003 год. на министъра на образованието и науката 

3.      Компютърен кабинет. 

Раздел V: Безопасност на движението по пътищата - 
Организирано придвижване на деца, ученици, и друг персонал като пешеходци, 
велосипедисти или пътници в транспортни средства 

            Чл. 50 При организирано придвижване на деца, ученици и друг персонал като 
пешеходци, велосипедисти или пътници в транспортни средства се спазват изискванията на 
Закон за движение по пътищата и Правилника за прилагането му. 

            Чл.51 А.В училището действа  комисията по БДП с определени цели и задачи 
както следва :1.Опазване на живота и здравето на учениците, на педагогическия и 
непедагогическия персонал в училището и извън него. 

1.Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 
безопасност и безопасността на околните. 

2.Изграждане на навици за спазване на правилата за безопасно движение по 
улиците ,придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на 
опасните ситуации и вредните фактори на околната среда и оказване на помощ в 
случей на опасност . 

3.Повишаване качеството на обучение по БДП чрез използването на медийни 
уроци. 

4. Съставът на комисията се определя ежегодно в началото на учебната 
година със заповед на директора на училището 

 5.Обучение на учениците по гражданското, здравното, екологичното и 
интеркуртурното образование е съгласно ДОС  - Наредба № 13 от 21 сертември 2016 
година на МОН . 

6.Учебния процес по БДП се провежда в часа на класа от учители, които 
притежават удостоверение за професионална квалификация по  БДП 

7. Учебния материал да се  разпредели равномерно през учебната година по 
график утвърден от директора на училището.. 



8.Комисията по БДП прави ежегодно  предложение до ОБКБД гр.Попово за 
вземане на всички мерки за обезопасяване на района около училището. 

            Чл. 52. Пешеходците, участващи в движението по пътищата са длъжни да спазват 
установените правила, а именно: 

-         пешеходците се движат по дясната страна на тротоарите, а ако няма такива – по 
банкета; 

-         движение по платното е разрешено само, ако движението по тротоара е 
невъзможна /разкопан, зает с материали/; 

-         допуска се движение по платното още в случай на организирано шествие, 
колона, процесия /не повече от 4 лица в редица, движещи се в крайната част на 
дясното платно, като първият и последният в лявата страна носят червен флаг, 
фенер/; 

-         преминаване на пътя става на пешеходна пътека; 

-         при намалена видимост движение на колони по пътя е забранено; 

-         забранено е на пешеходците да излизат на пътното платно пред или зад стоящи, 
спиращи, потеглящи транспортни средства; 

Чл. 53. Ученици се извозват от училищен автобус но, могат да бъдат превозвани с 
обществени превозни средства, предназначени специално за пътници, с лични превозни 
средства и превозни средства, пригодени за тази цел. 

Чл. 54. Забранено е превозването на деца с товарни автомобили, освен в случаи на 
бедствия, когато се придружават от двама ръководители;  

Чл. 55. Качването и слизането от транспортно средство става през вратите, когато 
последното е спряло. 

Чл. 56. По време на пътуване на учениците е забранено да стоят на стъпалата, да 
отварят вратите, да се навеждат през прозорците, да пречат на видимостта на шофьора. 

Чл. 57. Когато деца се превозват групово в автобуси, на предната и задната част на 
автобуса се поставя надпис. 

Чл. 58. Организиране на отдих и туризъм на ученици. 

(1) Всеки  ученически туристически пътувания с обща цена, инициирани от 
училището се провеждат съгласно Наредбата за детските и ученическите туристически 
пътувания с обща цена, иницирани от институците в системата на предучилищното и 
училщно образование . 

Раздел VI: Дейност в случай на авария, пожар или природно бедствие 

Чл. 59 Педагогическият съвет утвърждава състава и директорът на ПГ ”Христо 
Ботев”- Попово назначава със заповед Комисия за организиране и провеждане на 
аварийно-спасителни работи не по-късно от 15 октомври.  

Чл. 60. Комисията  разработва и директорът утвърждава план за защита при 
бедствие на пребиваващите в Профилирана гимназия „Христо Ботев“ не по-късно от 30 
октомври. 



Чл. 61. Всички длъжностни лица и ученици се запознават с Плана за 
предотвратяване и ликвидиране на бедствия, аварии и катастрофи срещу подпис. 

  
 

ГЛАВА III 
ИНСТРУКТАЖ И ОБУЧЕНИЕ ПО БЕЗОПАСНОСТ, ХИГИЕНА НА ТРУДА И 

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА 
  

            Чл. 62. Не по- късно от началото на учебната година директорът издава заповеди, 
определящи видовете инструктажи, лицата, които ги извършват, периодичността на 
инструктажите съгласно Наредба № РД – 07 – 2 /16.12.2009г.  на МТСП ./ Приложения № 
19 / 

            Чл. 63. На учениците, учителите и служителите на  ПГ”Христо Ботев”-Попово се 
провеждат следните видове инструктажи и обучения по БХТ и ППО 

1. Начален  инструктаж 

2. Периодичен инструктаж 

3. На работното място 

4. Извънреден - при възникнали трудови злополуки или настъпили ПТП 

            Чл. 64. Проведените инструктажи се документират в Книги за инструктаж . 
            Чл. 65. Провелият начален инструктаж издава служебна бележка , която се 
съхранява в личното досие на работника или служителя. 

Чл. 66 Директорът утвърждава програми за начален инструктаж и инструктажи на 
работното място в работилниците и кабинетите. 

  

ГЛАВА IV 
ТРУДОВИ ЗЛОПОЛУКИ 

  

Чл. 67. Регистрирането и отчитането на трудовите злополуки да се извършва 
съгласно Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 
злополуки /ДВ, бр. 6/2000 год., изм. и доп. бр. 19/2002 год./ 

Чл. 68. В началото на учебната година директорът на  ПГ”Христо Ботев”-Попово 
определя със заповед лицето, което ще поддържа Регистър на трудовите злополуки и ще 
съхранява декларациите съгласно чл.14, ал.2 от Наредба за установяване, разследване, 
регистриране и отчитане на трудовите злополуки . 

Чл. 69. Регистърът на трудовите злополуки съдържа данни за: 

1. номерът и датата на трудовата злополука; 

2. входящия номер на декларацията в териториалното поделение на НОИ; 

3. трите имена и ЕГН на пострадалия; 

4. номерът и датата на разпореждането на териториалното поделение на НОИ за 
приемане или за неприемане на злополуката като трудова; 



5. последиците от злополуката; 

6. броят на дните /календарни и работни/ от злополуката. 

Чл. 70. Когато обстоятелствата, при които е станала злополуката, дават основания да 
се предполага, че тя е трудова, директорът или упълномощеното от него длъжностно лице 
са длъжни в срок от три работни дни от узнаването за нейното настъпване да подадат в 
териториалното поделение на НОИ по регистрация на осигурителя декларация по образец, 
обнародвана в ДВ, бр. 10/2002 год. Декларацията се вписва в Регистъра на трудовите 
злополуки. 

ГЛАВА V 

ОКАЗВАНЕ ПЪРВА ДОЛЕКАРСКА ПОМОЩ ПРИ  

УВРЕЖДАНЕ НА ЗДРАВЕТО ПРИ РАБОТА 

  

            Чл. 71. В аптечките в работилниците и лабораториите трябва да има заредени 
превързочни материали: обезболяващи- аналгин и др., марля, памук, бинтове, лейкопласт, 
триъгълна кърпа, йодасепт, кислородна вода, риванол- разтвор и др. /глава ХІІІ от 
Правилника за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при работа 
– ДВ, бр. 89 от 1994г./ 

            Чл. 72. Учителите, помощният персонал и учениците трябва да бъдат обучени да 
оказват първична долекарска помощ при различни видове травми/ обработка на рани, 
превръзки при попадане на голямо чуждо тяло в раната, кръвоспиране, долекарска помощ 
при увреждане на стави и кости- навяхване, изкълчване и фрактури/. 

Чл. 73. Обработка на рани 
            1. Почистването на раната от грубо замърсяване се извършва, като се отстраняват 
малки чужди тела на повърхностния слой на раната с тампон и се промива с кислородна 
вода. Обработката е от краищата на раната навън с памук, напоен със спирт или йодна 
тинктура. Върху раната се поставя стерилна превръзка, като се използва стерилна марля, 
чисти кърпи и други и се внимава да не се замърси допълнително. При повърхностни рани 
може да се използва цитопласт. 

2.Ако направената превръзка е напоена с кръв, да не се снема, а да се направи друга 
върху нея. 

3. Ако в раната е попаднало голямо чуждо тяло, кръвотечението се спира, като се 
притиснат краищата на раната около чуждото тяло. Върху раната и чуждото тяло се поставя 
марлена превръзка. С бинта не се минава върху чуждото тяло. При попадане на чужди тела 
в окото се прави суха превръзка с марля или чиста кърпа, или само пострадалия се отвежда 
при лекар. 

            4. Бинтът се навива от ляво на дясно, като намотките са равномерни. Започва се от 
по-тънката част на крайника към по –дебелата. 

            5. Да не се пипа раната с ръце, защото върху тях има много микроби, способни да 
предизвикат инфекция! 



            6.Да не се промива раната с вода или други течности, за да не попадат 
замърсяващите материи, намиращи се около нея, вътре в самата рана! 

            7. Да не се поставя памук върху раната! 

            8.Пострадалият се транспортира с придружител и се вземат мерки да не настъпят 
усложнения. 

Чл. 74. Кръвотечения и кръвоспиране 
            1.Според наранения кръвоносен съд кръвотеченията са : 

-          Артериални- изтичането на кръвта е на тласъци в съответствие с ударите на 
сърцето. Има ярко червен цвят / наситена е с кислород/. Тези кръвотечения са 
най-опасни; 

-          Венозно –кръвта има тъмно червен цвят и изтича равномерно; 

-          Капилярни- кръвта изтича на капки. 

2.Кръвоспиране – при външно кръвотечение може да се извършва ръчно 
притискане на кървящия кръвоносен съд на мястото на нараняването или чрез 
кръвоспираща превръзка над раната; пристягане с гумен маркуч, бинт, турникет или друго 
подръчно средство; чрез максимално свиване на крайника. 

Пристяга се, докато пулсът на артериите под мястото на притискане изчезне. 
На това място се поставя бележка с ден и час на превръзката, като времетраенето и е 
до 2 часа. На всеки 1 до 2 часа се отпуска малко превръзката, за да се ороси 
крайникът, след това се затяга отново. 

3. Кръвоспиране при кръвотечение от носа – при удар пряко върху носа може да 
се получи кръвотечение. Кръвоспирането се извършва със студен компрес или тампон от 
марля или памук, напоен с кислородна вода в кървящата ноздра. 

Чл. 75. Травми 

1.Наранявания в коремната област –пострадалият трябва да лежи със свити към 
корема крака. Върху корема се поставя бутилка със студена вода, или ако има лед. При 
съмнения за инфаркт пострадалият се поставя в седнало положение. При тези наранявания 
бързо да се вика бърза помощ. 

2.Навяхвания – Първичната долекарска помощ е повдигане на пострадалия 
крайник, поставяне на студен компрес или лед, налягане на стегната бинтова превръзка, 
създаване на пълен покой на крайника и даване на обезболяващи лекарства. 

3.Изкълчвания –Признаците са: силна болка около ставата, невъзможност да се 
движи ставата, видима деформация в ставата, подуване или посиняване около ставата и 
принудително положение на крайника. Първичната долекарска помощ е стегната 
превръзка, ограничаване на движението и лед, създаване на пълен покой, даване на 
болкПГспокояващи. 

4.Фрактура на костите - Признаците са : болка, оток, кръвоизлив, деформация  на 
крайника,  неспособност за нормално движение, патологична  подвижност и затруднено 
дишане. Първичната долекарска помощ е кръвоспиране, даване на обезболяващи средства, 
обездвижване на крайника, като се спазва изискването да бъдат обхванати две съседни 



стави. Изключение се прави само за счупено бедро,като  при него  се обхващат три стави – 
колянна, тазобедрена и глезенна. Обездвижването / имобилизацията / е специфично за всяка 
част от човешкото тяло закрепване на шината може да стане с бинт, триъгълна кърпа или 
колани. 

5. При обездвижване на гръбначния стълб, пострадалия не се поставя по корем. 

6. Върху превръзката на раната и върху кръвоспиращата  превръзка  не се поставя 
фиксираща превръзка за имобилизация. 

Чл. 76. Реанимация на дишането и кръвообращението 
1.Тази помощ се налага при травматичен шок, поражения от електрически ток и 

други травми. Извършва се в следната последователност: освобождаване на горните 
дихателни пътища от чужди тела и материали и поддържане на тяхната проходимост. Ако 
дихателните пътища са запушени от обръщането на езика,то е  необходимо той да се 
изтегли напред и да се  фиксира в това положение. Фиксирането се извършва при 
максимално наклоняване на главата назад и едновременно притискане на горната челюст 
към долната,а дрехите се  разхлабват. Дишането се подпомага като се използват някои от 
начините за изкуствено дишане. При изкуствено дишане уста в уста оказващият помощ 
поема дълбоко въздух и през марля енергично го издишва в устата на пострадалия, като му 
запушва носа. Пострадалият извършва пасивно издишване със своя гръден кош. 

      2.Ако е нарушена сърдечната дейност / пулсът се усеща слабо/, наред с изкуственото 
дишане се прави непряк масаж на сърцето, като се редуват 10 притискания на гръдния кош 
и 3/ три / вдишвания и издишвания. 

Чл. 77. Отравяния и изгаряния 

1.Отравяния от токсични газове. Въглеродният диоксит е силно токсичен газ без 
цвят и миригр.  Отравянето се характеризира с главоболие, световъртеж, тежест и 
сърцебиене. Първичната долекарска помощ започва с извеждане от помещението на чист 
въздух. Ако е необходимо се прави изкуствено дишане или разтривки на тялото, затопляне 
на краката или кратковременно вдишване на спиртни пари. 

2.Изгаряния - получават се под действието на топлина / гореща течност, огън, 
нажежени локални предмети/, киселини и основи, радиоактивно облъчване, получени по 
време на учебна практика и учебна лаборатория. 

Три са степените на изгаряния: 

-първа степен – зачервяване на кожата; 

-втора степен – мехури с бледожълтеникава течност, болезнени, лесно се пукат и 
загнояват; 

-трета степен- некроза на кожата, засегнато подкожие, получава се дълбока рана. 

Първична долекарска помощ при първа степен се прави с превръзка с 5 %-ен  
разтвор на натриев бикарбонат или суха стерилна превръзка.  

!Внимание! Мехурите не се пукат, дрехите се режат, а не се събличат. 

            При особено тежки изгаряния, долекарската помощ е суха стерилна превръзка, 
даване на обезболяващи и изнасяне от мястото на поражение. На пострадалия се дават 
подсладени течности / топъл чай, тонизиращи напитки или солени разтвори/. 



            3.Първична долекарска помощ при изгаряния от киселини и основи. Изгореното 
място се промива със силна струя вода. При поражение от киселини се неутрализира със 
слаб разтвор на сода бикарбонат, а при основи се неутрализира със слаб оцетен разтвор. 
След неутрализация се поставя суха стерилна превръзка. 

            4.Токсикоинфекция – усложнения при тежки изгарания, придружени с повишена 
температура, нервни разтройства, които довеждат до тежки психози и допълнителни 
усложнения. 

            Първична долекарска помощ при токсикоинфекция- дават се обезболяващи и се 
прави суха стерилна превръзка. 

            Чл. 78. Долекарска помощ при поражения от електрически ток 

            Първична помощ при електрически травми - операции по оказване на първична 
долекарска помощ се извършват в следната последователност: 

- освобождаване на пострадалия по най-бързия начин от напрежението - като до 
1000 V, със сухи, непроводими предмети, а над 1000 V да се използват боти, 
ръкавици, щанги за съответното напрежение; 

-          осигуряване на падането, ако пострадалия се намира на височина; 

-          да се предвидят допълнителни източници на светлина, които де работят при 
изключване на общото захранване; 

-          разкопчаване на дрехите, осигуряване на достъп на чист въздух, към носа да се 
поднася памук напоен с амоняк, лицето се намокря с вода, прави се проверка за 
дишане и пулс на пострадалия. 

-          ако пострадалия е в безсъзнание и дишането и пулса са много слаби, се правят 
следните действия; 

-          освобождаване от дрехите; 

-          разтваряне на устата; 

-          почистване на устната кухина; 

-          осигуряване на проходимост на дихателните пътища; 

-          изкуствено дишане; 

-          индиректен масаж на сърцето; 

-          поставят се студени компреси на очите. 

-          при изгаряния от електрически ток се действа както при други случаи. 

-          електроофталмия / възпаление на ретината и роговицата и осветяване /. 
Получава се при работа с електрожен, когато не се използват лични предпазни 
средства. Поставят се студени и компреси, дават се аналгетици и се изпраща при 
офталмолог. 

 



ТЕЛЕФОНИ: 

 СПЕШНА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ – 112         

ГЛАВА VI 

НАКАЗАТЕЛНА ОТГОВОРНОСТ СЪГЛАСНО КОДЕКСА НА ТРУДА ПРИ 
НЕИЗПЪЛНЕНИЕ ЗАДЪЛЖЕНИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И 

БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД 

  

Чл.79  Който наруши правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия 
на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се наказва с глоба в размер от 20 до 250 
лв. 

(2)Работодател, който не изпълни задълженията си във връзка с осигуряване на 
здравословни и безопасни условия на труда, ако не подлежи на по-тежко наказание, се 
наказва с имуществена санкция или глоба в размер на 1500 до 5000 лв., а виновното 
длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер от 250 до 1000 
лв. 

(3)За повторно нарушение наказанието е: 

            1. по ал.1 – глоба от 40 до 500 лв. 

            2. по ал.2 – имуществена санкция или глоба от 3000 до 10 000 лв., съответно 
глоба от 500 до 2000 лв. 

Чл. 80. Работодател, който наруши разпоредбите на трудовото законодателство извън 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, ако не подлежи на 
по-тежко наказание, се наказва с имуществена санкция или глоба в размер от 1500 до 5000 
лв., а виновното длъжностно лице, ако не подлежи на по-тежко наказание – с глоба в размер 
от 250 до 1000 лв. 

(2) За повторно нарушение по ал. 1 наказанието е имуществена санкция или глоба в 
размер от 3000 до 10 000 лв., съответно глоба в размер от 500 до 2000 лв. 

ГЛАВА VІІ 

ДОКУМЕНТАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ, ОСИГУРЯВАЩИ ЗДРАВОСЛОВНИ И 
БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ОБУЧЕНИЕ И ТРУД  

1. Ревизионна книга за препоръки и предписания на контролните органи. 

2. Регистър за трудови злополуки и декларации по образец. 

3. Санитарен журнал. 

4. Удостоверения за първоначално и ежегодно обучение на представителите на КУТ 
или ГУТ /копия – в личните дела/. 

5. Книги за инструктаж 

6. Служебни бележки за проведен начален инструктаж – в личните дела. 



7. Удостоверения за ежегодно обучение по охрана на труда /копие – в личното дело/ 

8. Друг 

ГЛАВА VІІІ 

ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ В УЧИЛИЩЕТО 

Чл. 81. ал.1 Всеки работник в училището има право на свободен достъп до своето 
работно място в рамките на установеното работно време. 

ал.2. Всеки работник има право на достъп до училището и в извънработно време, с 
разрешение на директора. 

ал.3. С прекратяването на трудовото правоотношение с работника, той придобива 
статута на външно лице и има право на достъп до училището при спазване на установения 
за външни лица пропускателен режим. 

Чл. 82. ал.1 В училището се води и поддържа Книга за посещенията от външни лица. 
ал 2. Външните лица се допускат до работните помещения на училището след като в 

Книга за посещенията от външни лица бъдат вписани следните индивидуализиращи ги 
данни: номер по ред, трите имена на посетителя, име на лицето което ще бъде посетено, цел 
на посещението, дата, час на влизане и час на излизане. 

Чл. 83. Контролът по спазването на пропускателния режим се осъществява от 
учители и помощен персонал. 

Чл. 84. Работодателят си запазва правото със заповед да утвърди детайлизирани 
правила за достъп до определени работни помещения. 

Чл.85..Настоящият правилник влиза в сила от деня на приемането му на 
педагогически съвет.  

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§1. Отговорност за изпълнение на правилника носят ръководството на учебното 
заведение и съответните длъжностни лица. 

§2. Правилникът се утвърждава от директора на училището  

§3. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, противоречащи на този 
правилник. 

§4. При сключване на договори с други организации за провеждане на производствена 
практика или друг вид дейност, следва да се предвиждат мерки за осигуряване на безопасни 
условия на обучение и труд. 

§5. Забранено е: 

Да се сключват трудови договори с лица, които: 

-         нямат необходимата квалификация; 

-         не са навършили 18 години и нямат разрешение на Областната инспекция по 
труда; 

-         нямат предварителен медицински преглед. 

Да се допускат на работа лица, които: 



-         не са сключили трудов договор; 

-         не са инструктирани и запознати с условията и изискванията за безопасна 
работа; 

 - са употребили преди или употребяват алкохол и други упойващи вещества през 
работно време. 

§6. На работните места на лицата с трудови договори, местата за обучение и трудова 
дейност за учениците, машините и съоръженията, кабинетите и работилниците да се 
изготвят и поставят на видно място инструкции за безопасна работа. 

§7. На работните и учебни места, където съществуват опасности, които не могат да 
бъдат отстранени чрез технически средства за колективна защита или други методи, да се 
поставят знаци и сигнали съгласно НАРЕДБА № РД-07/8 ОТ 20 ДЕКЕМВРИ 2008 Г. ЗА 
МИНИМАЛНИТЕ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ЗНАЦИ И СИГНАЛИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ И/ИЛИ 
ЗДРАВЕ ПРИ РАБОТА  

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§1.  Правилникът за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 
труд е разработен и утвърден на основание чл. 277, ал. 1 от КТ. Издава се в изпълнение на 
чл.5, ал.1 от Инструкция на МОНТ от 5 юли 1996 г. за изискванията за безопасни условия 
на възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета. 

§2. Настоящият Правилник се излага на общодостъпно място в училището. 

§3.  С настоящия Правилник по определен график се запознават педагогическият, 
непедагогическият персонал, учениците и родителите.  

§4. Указания за прилагане на този правилник се дават от директора. 

§5. Цялостен контрол по спазването на Правилника се осъществява от директора на 
училището. 

§7. Правилникът се актуализира: преди въвеждане на нови машини, съоръжения и 
технологии, материали; при разкриване на нови работни места и дейности; при изменения 
на правилата, нормативите и изискванията; при издаване на нови административни актове 
/заповеди/, валидни за нови учебни години.  

  §8. Настоящият правилник е актуализиран и приет на заседание на Педагогическия 
съвет с Проткол № РД 06-11 от 09 септември 2022 година. 
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ЗАПОВЕД 

№ РД 08-791 

Попово, 09 септември 2022 г. 

   

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл. 14, ал. 1 и чл.28 ал.1от Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд. 

О П Р Е Д Е Л Я М:  

Учредявам  групата по условия на труд в училището,която да организира дейността 
и приведе условията на труд в съответствие с изискванията на ЗЗБУТ със следния състав: 

1.     Стефан Цонев, замесник - директор  

2.      Снежана Добрева, Главен учител 

Функциите и задачите на  групата да бъдат съобразени с чл. 29, 30 и 31 от ЗЗБУТ. 

 На основание чл. 6, ал. 2 от Наредба № 4/03.11.1998 год. на МТСП и МЗ за 
обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд   

 

Н А Р Е Ж Д А М: 

Представителите на групата да преминат през първоначално /ежегодно/ обучение по 
здравословни и безопасни условия на труд. 

       Присъствието на горецитираните лица да бъде в рамките на работното време и 
да не се отразява на трудовото им възнаграждение.  

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

  

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

      



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-……. 

Попово, 12.09.2017 г. 

                                 

На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО  във връзка с чл. 24, ал. 1 от Закон за 
здравословни и безопасни условия на труд, чл. 287, ал. 1 от КТ и чл. 8 от Наредба № 
3/28.02.1987 год. на МНЗ за задължителните предварителни и периодични медицински 
прегледи на работниците 

Н А Р Е Ж Д А М 

Целият педагогически и непедагогически персонал в ПГ”Христо Ботев”,  

гр.Попово, община Попово, област Търговище  да преминат периодични медицински 

прегледи към ДКЦ ………………….., гр. Попово по приложения график. 

Медицинските прегледи се извършват превантивно, с цел профилактика на 

професионалните рискове, осигуряване и поддържане на здравословни и безопасни условия 

на труд и укрепване здравето и работоспособността на екипа при изпълнение на трудовите 

задължения.  

Назначеният в училището персонал е длъжен да опазва в тайна данните от 

медицинските прегледи. 

Настоящата заповед да се връчи на лицата за сведение и изпълнение. 

 АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово /                          
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа  по химия и опазване на околната среда 

  

1. За обучение в кабинета по химия се допускат ученици, преминали начален 
инструктаж по БХТ и ПО по утвърдена програма. 

2. Преди започване на занятието в кабинета, учителят да инструктира учениците, а те 
от своя страна да изслушат внимателно инструктажа. 

3. Не се допуска по време на занятието учениците да работят самостоятелно, без 
наблюдение от учителя. 

4. Химическите лаборатории да се обзаведат с аптечки с необходимите медикаменти и 
антидоти за оказване на помощ при необходимост. 

5. На учениците се забранява: 

          -да опитват на вкус веществата; 

          -да използват неизмити съдове; 

          -да хващат реактивни стъкла и банки с мокри или сапунени ръце; 

          -да насочват отворите на епруветките към хора или към собствените си лица; 

          -да изнасят извън кабинетите химически вещества; 

          -да внасят храна и да се хранят в хим. лаборатория. 

6. Подът и плотовете на местата, където се провеждат опитите да бъдат покрити с 
линолеум. 

7. На всяка работна маса да има една киселиннПГстойчива мивка. 

8. При нагряването с какъвто и да е вид нагревател под него да се поставя подложка от 
азбест. 

9. Забранено е наливането на вода в съд с концентрирана сярна киселина и с натрий. 

10. Всички отровни вещества се съхраняват в добре затворени съдове и специални 
шкафове, които се заключват. 



11. Всички стъкла и банки да са описани и да имат четливо написани етикети за 
съдържанието в тях, както и указания за работа с тях. 

12. Преливането на киселини, основи и други разяждащи течности да става само с 
помощта на подходящи сифони и никога чрез засмукване с уста. 

13. Да се излива киселината във вода, а не обратно, поради опасност от експлозия. 

14. Недопустимо е нагряването на леснозапалими течности в лабораториите чрез пряк 
огън. При работа с такива течности не бива да се пуши, не бива да се пали кибрит или 
запалка. 

15. При разливане на етер, бензин и други леснозапалими течности в лабораторията да 
се загасят всички нагревателни уреди и спиртни лампи, а помещението да се проветри. 

16. След приключване на работата да се изключат всички нагревателни уреди. 

17. Всички ученици трябва да бъдат запознати с начините за работа с 
пожарогасителни средства. 

18. Когато се определя видът на дадено вещество по миризмата, необходимо е да 
бъдат спазени следните условия: 

             -въздухът от лабораторната среда да се поема само през носа, да не се вдишва 
дълбоко, за да не се поема голямо количество от отровния газ; 

             -въздухът да се поема само един път, тъй като от по-нататъшни поемания 
обонянието се притъпява; 

19. Да се ползват само закрити електрически котлони. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа по физика и астрономия 

  

1. За обучение в кабинета по физика се допускат ученици, преминали начален 
инструктаж по БХТ и ПО по утвърдена програма. 

2. За всеки ученик да има самостоятелно работно място, снабдено с електрическо 
табло, местно осветление и стол с регулираща се височина. 

3. Всички ползващи се от учениците за опитна работа електрПГреди, електрически 
съоръжения, инсталации, шнурове, контакти, щепсели, електрически лампи и др. трябва да 
бъдат сигурно обезопасени против директен и индиректен допир с електрическия ток. 

4. Включването и изключването на напрежението за работните ел. табла да става само 
от учителя, при съблюдаване на мерките за сигурност. 

5. Преди започване на занятието в кабинета, учителят да инструктира учениците, а те 
от своя страна да изслушат внимателно инструктажа. 

6. Не се допуска учениците да работят самостоятелно без наблюдение от учителя. 

7. Оставане на учениците през време на почивката в кабинета без присъствие на 
учителя не се допуска. 

8. При възникване на някакви неясноти след започване на опита, те спират работа и 
поискват съвет от учителя. 

9. На учениците се забранява да извършват поправки на електрическите уреди, 
електрическите инсталации, съоръженията и др. в кабинета. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасно провеждане на занятията по физическо възпитание и спорт. 

                 1.Физкултурен салон 

          1.1. За занятията по физическо възпитание се допускат ученици, преминали начален 
инструктаж по БХТ. 

          1.2. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени. 

          1.3. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност от 
нараняване. 

          1.4. Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части (винтове, 
обтегачи, възли, точки и др.). 

          1.5. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намаляват удара при 
отскоци от уреди или от евентуални падания. 

          1.6. Да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, които 
са свързани с повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият 
опасност. 

          1.7. Учителят трябва да оказва помощ при изпълнението на упражнения, съдържащи 
трудни елементи и да осигури пазене в случай на несполучливи опити. 

          1.8. Необходимо е учителят по физическо възпитание да следи физическото и 
психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от нормалното, да не се 
изисква изпълнение на трудните елементи. 

2. Физкултурна площадка 

2.1. Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка. 

2.2. Баскетболните табла, волейболните колони и др. трябва да бъдат закрепени здраво или 
стабилизирани сигурно. 

2.3.Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани. 

2.4. При хвърляния на уреди строго да се съблюдава да няма хора на мястото около 
попаденията или в периметъра, в който би попаднал евентуално хвърленият уред. 

2.5. Местата за занимания по физическо възпитание трябва да отговарят на хигиенните 
изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, настилка, разположение на 
уредите и др. 

2.6. Не се допускат ученици да играят самостоятелно, без наблюдение от учител. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа на уреди с течно гориво, природен газ и 
електричество 

  

1.Отоплителните уреди с твърдо и течно гориво и електричество да бъдат стандартни 
и напълно изправни. 

2. Да се поддържат и използват правилно, като се спазват противопожарните правила. 

8. Не се допуска смесване на нафта с други лесно запалими течности. 

9. Отоплителните уреди с твърдо и течно гориво трябва да стоят на разстояние от 
горими и трудногорими конструкции, материали, мебели и др. предмети най-малко на 0, 80 
м, а димоотводните тръби, които не се зачервяват от нагряването – най-малко на 0, 50 м. 

10. Димоотводните тръби трябва да са стандартни и здрави. Включването им в 
комините вертикално през конструкцията не се допуска. Не се разрешава прекарването им 
през прозорци. 

11. Не се допуска използването на лесно запалими течности за почистване на 
комините. 

12. Електрическите инсталации, в които се включват електрически печки, трябва да са 
изправни и да не претоварват. 

13. Не се допуска подсилването на електрическите предпазители (бушони). 
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ИНСТРУКЦИЯ 

 за безопасна работа в компютърен кабинет 

I. Изисквания към помещенията 

1. В помещенията, ползвани за обучение и извънучебни дейности на учениците с 
персонални компютри, трябва да има не по-малко от 5 кв. м на работно място. 

2. В помещения с размерите на традиционна класна стая (50 кв. м) се разполагат до 9 
работни места. 

3. В големи помещения не се допускат повече от 15 работни места, независимо, че 
големината на площта позволява това. 

4. Помещенията трябва да имат северно, североизточно или източно изложение, да са 
с едностранно остъкляване и да са оборудвани със слънцезащитни средства - за 
предпочитане щори с вертикални ламели, светли завеси или слънцезащитни стъкла. 

5. Стените да са оцветени в пастелни тонове. 

6. Подът да бъде с 3 см антистатично покритие (паркет, керамика, дървено дюшеме 
или цимент). 

II. Изисквания към обзавеждането 

1. Кабинетите за обучение и извънучебна дейност с персонални компютри се 
обзавеждат с лека работна мебел с матова повърхност. 

2. Работната маса трябва да бъде с размери: минимална дължина 1,20 м, ширина - 0,80 
м, и дебелина на плота - не по-голяма от 3 см. Височината да бъде съобразена 
задължително с изискването за заемане на правилна работна поза. 

3. Столът да бъде стабилен, на колелца, с регулируема височина на седалката 0,30 - 
0,55 м и наклон назад 3° - 5°. Облегалката да бъде с регулируема височина до 0,25 м спрямо 
седалката, наклон 80° - 100° и да осигурява опора на гръбначния стълб в областта на 
кръста. 

4. Разстоянието между височината на работната маса и седалката на стола да бъде 0,26 
- 0,30 м и разположението им да осигурява възможност за заемане на правилна работна 
поза с почти хоризонтално положение на предмишниците и ъгъл в колянната става 90°. 



5. Кабинетите, които се ползват от различни възрастови групи, се оборудват 
задължително с подложки за краката с ширина 0,40 м, дълбочина 0,35 м, наклон 0 - 20° и с 
регулируема височина от 0 до 0,15 м. 

III. Изисквания към факторите на работната среда 

В кабинетите се осигурява микроклимат със следните параметри: 

1.Температурата на въздуха да бъде 18°С - 26°С (оптимално 21°С - 23°С). 

2. Естественото осветление да е със светлинен коефициент не по-голям от 1:4 (25 % 
КЕО). 

3. Изкуственото осветление да бъде луминесцентно. 

4. При по-малки помещения се допускат и лампи с нажежаема жичка. 

  

ІV.  Максимална продължителност на работа на учениците 

с персонални компютри 

  

  В деня В седмицата 
Клас Работа в минути 

 не-повече от 

Максимален 
брой занятия 

Максимален 
брой занятия 

Работа в минути 
не-повече от 

VІІІ-XІІ 40 2 5 200 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа в училищната мрежа и Интернет 

  

1. Лицата, които провеждат обучение или извънучебни дейности на ученици с 
персонални компютри, извършват задължително инструктаж срещу подпис на учениците, 
както и на родителите на тези, които не са навършили 16 години, за нормите и хигиенните 
правила при работа с персонални компютри, както и за вредните последствия от 
продължителни занимания и компютърни игри. 

2. Равен достъп до училищната компютърна мрежа и в Интернет, при спазване на 
училищната политика. 

3. Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график. 

4. Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице. 

5. Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната компютърна мрежа 
и в Интернет. 

6. Учениците да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата. 

7. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в мрежата: 

           7.1. Училищната мрежа и Интернет се използват само за образователни цели. 

           7.2. Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или 
незаконна дейност. 

           7.3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за 
своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и служебен 
телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 

           7.4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или на 
техни близки, без предварително съгласие на родителите. 

           7.5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 
Интернет, освен след съгласието на родителите. 

           7.6. Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието 
наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги карат да се 
чувстват неудобно, или на материали с вредно или незаконно съдържание като 



порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 
нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др. 

           7.7. Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които са 
обидни, заплашващи или неприлични. 

           7.8. Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, получени 
от непознат подател. 

           7.9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 

           7.10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 
училищната компютърна мрежа или атакува други системи. 

           7.11. Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и 
електронна поща. 

           7.12. Учениците не трябва да представят неверни данни за себе си. 

           7.13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски 
материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторски права. 

           7.14. При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и 
да пазят доброто име на училището.  
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ЗАПОВЕД 

№ РД 08-792 

Попово, 09 септември 2022 г. 

На основание: чл. 2, ал. 2 от Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за 
условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и 
служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд. 

 
ОПРЕДЕЛЯМ: 

I.Видове инструктажи: 
 Начален инструктаж 
 Инструктаж на работното място 
 Периодичен инструктаж 
 Извънреден инструктаж 

 
II. Начален инструктаж се провежда на: 
       1. лицата, които постъпват на работа, 

2. работещите, предоставени от предприятие, което осигурява временна заетост; 
3. командировани работници и служители; 
4.работещи от други предприятия, които ще работят на територията на предприятието; 
5. лица, приети за обучение или за повишаване на квалификацията; 
6. лица, с които се провежда производствена практика. 
Продължителност на началният инструктаж: 

 за лицата по т. 1, 2, 5 и 6 - не по-малко от 2 часа. 
 за лицата по т. 3 и 4 - не по-малко от 1 час. 

 
Инструктажът се провежда по утвърдена програма, приложение на настоящата 

заповед. Проведеният начален инструктаж се документира в Книга за начален инструктаж. 
За проведеният начален инструктаж на новоназначени лица, да се издава Служебна 

бележка (приложение № 2 към чл. 12, ал. 3 от наредбата), която да се съхранява в личното 
досие на работника и ли служителя. 

 
III. Инструктаж на работното място се провежда на всички лица, които постъпват на 
работа едновременно с началния инструктаж в рамките на не по-малко от 30 мин. 

Инструктажът се провежда по утвърдена програма, приложение на настоящата 
заповед. Проведеният инструктаж на работното място се документира в Книга за 
инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. 

 
IV. Периодичен инструктаж се провежда в рамките на не по-малко от 30 мин. 
 
На педагогическия и административен персонал – на 12 месеца 
На огняр, работник поддръжка – на 3 месеца 
 



Периодичният инструктаж на отсъстващ работник или служител да се провежда в 
деня на идването на работа. Инструктажът се провежда по утвърдена програма, приложение 
на настоящата заповед. Проведеният периодичен инструктаж се документира в Книга за 
инструктаж на работното място, периодичен и извънреден инструктаж. 

 
V. Извънреден инструктаж се провежда: 

1. след всяка трудова злополука по чл.55, ал.1 на Кодекса за социално осигуряване или 
установена професионална болест; 

2. след пожар, промишлена авария и природно бедствие; 
3. при констатирани груби нарушения на правилата, нормите и изискванията по 

безопасност и здраве при работа; 
4. при промяна на технологичния процес; 
5. при въвеждане на ново работно оборудване; 
6. при промяна на работното място или организацията на работа; 
7. на работещи, отсъствали от работа повече от 45 календарни дни; 
8. при дадено предписание от контролен орган; 
9. по моя преценка или по преценка на прекия ръководител при организиране на 

ремонтни или други дейности с участие на работници и специалисти с различни професии 
и квалификация, както и при работи, изискващи специфични мерки за безопасност и здраве 
при работа. 

Програмата за провеждане на извънреден инструктаж се определя в зависимост от 
причината, която е наложила неговото провеждане. За случаите по т. 3, 7 и 9 не е 
задължително издаването на заповед за провеждане на извънреден инструктаж. 

Продължителността на инструктажа се определя от лицето, което го извършва. 
Проведеният извънреден инструктаж се документира в Книга за инструктаж на работното 
място, периодичен и извънреден инструктаж. 

 
VI. Лица, които провеждат инструктажа: 

1. Начален – Тереза Янкова, ЗАС, а в нейно отсъствие от Стефан Цонев, ЗДУД. 
2. На работното място – Тереза Янкова, ЗАС, а в нейно отсъствие от Стефан Цонев, 

ЗДУД. 
3. Периодичен – Тереза Янкова, ЗАС, а в нейно отсъствие от Стефан Цонев, ЗДУД. 
4. Извънреден – Тереза Янкова, ЗАС, а в нейно отсъствие от Стефан Цонев, ЗДУД. 
 

  

Заповедта да се връчи за сведение и изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo на 
всички учители и служители. 

  

 АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово  
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ЗАПОВЕД 

№ РД 08-793 

Попово, 09 септември 2022 г. 

   

              На основание чл. 12, ал. 2 от Наредба № РД – 07 – 2 /16.12.2009 год. на МТСП  

  

  

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М 

  

  

ПРОГРАМА за провеждане на начален инструктаж с учители, служители и 

обслужващ персонал. 

  

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички служители в училището чрез 

електроната платформа на Shkolo.  

  

АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово  
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УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

 

 
П Р О Г Р А М А 

 
за провеждане на начален  инструктаж  

 
 
 

1. Въпроси от общ характер:  
а) характер на трудовата дейности и организацията на работа в учебното заведение; 
б) опасности и рискове, чиито източници, съществуване, прояви и начини за 

предотвратяване, намаляване и ограничаване са известни – работно оборудване, машини, 
съоръжения и технологични процеси, фактори на работната среда и трудовия процес, 
използвани материали, пътни маршрути и опасни, транспортни средства;  

в) правила за организация на работа в предприятието и на работните места – 
запознаване с Правилник за вътрешния трудов ред;  

г) колективни средства за защита и лични предпазни средства, в т.ч. специалното 
работно облекло – запознаване със Списък на специалното работно облекло и лични 
предпазни средства и изискванията на Наредба № 3 от 19 април 2001 г. за минималните 
изисквания за безопасност и опазване на здравето на работещите при използване на лични 
предпазни средства на работното място;  

д) причини и характер на най-често допускани трудови злополуки, установени 
професионални заболявания, примери за допускани грешки и нарушения – запознаване с 
Регистъра на трудовите злополуки и резултати от разследвания на злополуки и/или 
инциденти; 

е) правила за оказване на първа долекарска помощ при увреждане на здравето при 
работа – място и съдържание на аптечката, обучени лица за оказване на първа долекартска 
помощ; 

ж) безопасност на движението в района на предприятието и извън него – пътни 
маршрути, изисквания за почистване през зимния период; 

 
з) запознаване с плановете за действие при пожар или авария и начините за 

безопасна евакуация на работниците, служителите и временно пребиваващи в обекта при 
възникване на извънредна ситуация. 

2. Въпроси, свързани със съответната дейност или професия:  
а) конкретни правила и изисквания по безопасност и здраве при работа, отнасящи се 

за цеховете, производствата, дейностите, технологичните процеси, работните места, 
машините, механизмите, инструментите и електросъоръженията, с които ще се работи- 
запознаване с инструкции за безопасна работа, свързани с изпълнение на ангажиментите за 
съответната длъжност;  



б) работни места, при които съществува опасност от възникване на аварии и повреди 
– оборудване, при което може да възникне авария или повреда; съоръжения с повишена 
опасност на територията на предприятието. 

в) енергийни уредби и съоръжения на територията на предприятието и общи 
изисквания за безопасната им експлоатация – местоположение на ел. табла, изисквания за 
квалификация при работа по енергийните уредби, дейности за които се изисква 
квалификационна група по електробезопасност;  

г) съществуващи опасности и рискове за здравето, тяхното непосредствено и 
последващо въздействие – запознаване с оценка на риска;  

д) знаци и сигнали за безопасност и/или здраве при работа и изисквания за 
специфично поведение на работещите  

е) пожарна и взривна опасност на работните места в района на предприятието, 
мерките за пожарна безопасност, които трябва да се спазват, както и работата с уредите, 
съоръженията и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начините на 
използването им  

ж) транспорт на хора, на материали и готова продукция 
з) съхраняване на опасни химически вещества и препарати, начин за безопасна 

работа с тях, вкл. и мерките, които трябва да бъдат предприети при разливане, разопаковане 
и смесване и разпиляване, използване на корозивни материали и др. –   работа с химични 
вещества и смеси, запознаване с информационни листове, значение на пиктограмите  за 
безопасност;  

и) конкретни забранителни разпоредби, действащи в предприятието, и други 
специфични правила и изисквания;  

 
3. Въпроси, свързани с осигуряване на безопасност и здраве при работа, 

съдържащи се в Кодекси за добра практика, както и в ръководства, наръчници, дипляни, 
информационни листове или други материали за превенция на рисковете при работа на 
работните места и при използване на работното оборудване, утвърдени от съответния 
компетентен орган.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-794 

Попово, 09 септември 2022 г. 

  

  

  

На основание чл. 14, ал. 2 от Наредба за установяване, разследване, регистриране 
и отчитане на трудовите злополуки 

  

ОПРЕДЕЛЯМ 

 

Поддържането на Регистъра на трудовите злополуки и съхраняването на 

приложените към него декларации да се извършва от Тереза Янкова, на длъжност – ЗАС в 

училището. 

Заповед да се доведе до знанието на лицето за сведение и изпълнение чрез 

електроната платформа на Shkolo.. 

  

 

 

АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово  

                                                           



 Приложение № 23 

Декларация № ...... от ...... г.   Информация попълвана от служител в ТП на НОИ: 

(дд мм гггг)   Входящ №  ......  от ...... г. 

(Попълва се номерът, под който декларацията е вписана в регистъра на осигурителя)   (дд 
мм гггг) 

Досие №  ...... 

Попълването на всички полета в декларацията е задължително! 

Където има информация дадена с квадратчета, вярното се отбелязва с "Х". 

  

ДЕКЛАРАЦИЯ  ЗА  ТРУДОВА  ЗЛОПОЛУКА 

  

Приложение към  чл. 3, ал. 1 от Наредба за установяване, разследване, регистриране и 
отчитане на трудовите злополуки 

I. ДАННИ ЗА ОСИГУРИТЕЛЯ 

1   Пълно наименование:  ...... 

2   ЕИК по Регистър БУЛСТАТ / Търговски регистър               

3   Адрес: обл. ......  , общ. ...... 

4   гр.(гр.)  ...... ул. ...... № ...... 

жк. ...... , бл. ...... , вх. ...... , ет. ...... , ап. ...... ; пощенски код     

5   тел. ...... , факс  ...... , e-mail  ...... 

6   Списъчен брой на работниците и служителите: ...... от тях жени:  ......  (Попълва се броя 
на подлежащите 

на осигуряване лица за трудова злополука и професионална болест в началото на месеца, 
през който е станала злополуката) 

II. ДАННИ ЗА ПОСТРАДАЛИЯ 

7   Трите имена:  ...... ЕГН           

8   Постоянен адрес:  обл. ......  , общ. ...... 

9   гр.(гр.)  ...... ул. ...... № ...... 

жк. ...... , бл. ...... , вх. ...... , ет. ...... , ап. ...... ; пощенски код     



10   тел. ...... , факс  ...... , e-mail  ...... 

11   Дата на раждане:  ...... г.   Пол:   - мъж;   - жена; (дд мм гггг) 

12   Гражданство: ...... 

13   Пострадалият е нает за: 

1)   2) - неопределено време или      - определен срок;   - пълно работно време или    - 
непълно работно време 

(Зачертава се по едно квадратче от позиции 1 и 2 в зависимост от условията при които е 
сключено трудовото/служебното правоотношение) 

  

14   Дата на постъпване в предприятието:  ...... г. (дд мм гггг) 

15   Професия (длъжност): ...... Код по НКПД         

(Посочва се длъжността и нейния осемзначен цифров код съгласно Националната 
класификация на професиите и длъжностите - 2005) 

16   Категория труд:      - първа       - втора   - трета 

17   Трудов стаж    oбщо:   ...... г., по посочената професия:   ...... г. (години)  

18   Административна единица в която е назначен:  ...... 

(Посочва се административната единица - цех, участък, отдел и т.н., в която е назначен 
пострадалия) 

III. ДАННИ ЗА ЗЛОПОЛУКАТА 

19   Злополуката е станала  в   ...... часа и  ...... мин.  на   ...... г. (дд мм гггг) 

20   Работно време:    от  ...... часа и  ...... мин.   до  ...... часа и  ...... мин.   и от  ...... часа и  ...... 
мин.   до  ...... часа и  ...... мин.   

(Посочва се предвиденото за деня на злополуката разпределение на работното време на 
пострадалия спрямо почивката за хранене) 

21   Място на злополуката:  ...... 

(Посочва се подробно мястото или помещението, където се е намирал пострадалия в 
момента на злополуката - производствен или ремонтен цех, склад, строителен обект, 
рудник, селскостопански или горски обект, канцелария, училище, търговски обект, лечебно 
заведение, път, тротоар, чакалня, превозно средство, жилище, спортен обект  и т.н) 

  

22   Държава: ...... обл. ...... , общ. ...... 

гр.(гр.)  ...... ул. ...... № ...... 



жк. ...... , бл. ...... , вх. ...... , ет. ...... , ап. ...... ; пощенски код     

тел. ...... , факс  ...... , e-mail  ...... 

23   Злополуката е станала на: 

- обичайното стационарно работно място  (обичайното помещение, сграда, цех, съоръжение 
или друго териториално  

определено място в предприятието, където лицето полага труда си и изпълнява 
трудовите/служебните си задължения) 

- случайно работно място  (случайно местонахождение на лицето по повод извършваната 
работа),   нестационарно 

(мобилно) работно място  (за пътни полицаи, шофьори и др.),  временно работно място   (в 
предприятието или извън него) 

- друго    ...... (посочва се)   

24   Вид работа:  ...... 

(Посочва се видът работа в по-широк смисъл, която пострадалия е извършвал в периода 
преди злополуката. Това не е професията на пострадалия. Тази работа (работен процес) 
обикновено съдържа специфичното действие, посочено в ред 25. Видът работа може да 
обхваща дейности по произвеждане, обработване, преработване, складиране; земни работи, 
строителни и монтажни работи, събаряне; селскостопанска и горскостопанска работа; 
предоставяне на услуги, интелектуален труд; монтиране, демонтиране, ремонт, регулиране, 
наблюдение и контрол на производствен процес или оборудване; движение, пътуване и др.) 

25   Специфично действие, извършвано от пострадалия и свързания с това действие 
материален фактор: 

...... 

(Описва се подробно специфичното действие, извършвано от пострадалия непосредствено 
преди злополуката и конкретния материален фактор (сгради, конструкции, съоръжения; 
машини, инструменти; превозни средства; материали, предмети, товари; вещества; хора; 
животни; природни бедствия и т.н.), свързан с това действие. Специфичното действие може 
да е работа с машини; работа с ръчни инструменти; управление на/пътуване с превозни 
средства или подемно-транспортни средства; боравене с предмети; пренасяне на ръка; 
движение, присъствие и др. Материалния фактор посочен в редове 25, 26 и 27, може да 
бъде както един и същ, така и различен) 

26   Отклонение от нормалните действия (условия) и материален фактор, свързан с това 
отклонение: 

...... 

(Описва се подробно отклонението от нормалните действия или условия, довело до 
злополуката. Отклонението може да е в резултат от проблем с електричеството, експлозия, 
пожар; препълване, преобръщане, протичане, изтичане, изпаряване, емисия, счупване, 
разрушаване, плъзгане, падане, срутване на материалния фактор; загуба на контрол върху 
машина, ръчни инструменти, предмети или животни; подхлъзване, спъване, падане на 
човек; движение, физичеко натоварване, физическо насилие и  т.н.) 



27   Начин на увреждането и материален фактор, причинил увреждането: 

...... 

(Описва се как е увреден пострадалия и как е влязъл в контакт с материалния фактор, 
причинил увреждането. Начина на увреждане може да е в резултат на контакт с 
електрически ток, пламък, опасни вещества; задушаване чрез удавяне, затрупване; удар или 
сблъсък от/с предмет; контакт с режещ, пробождащ предмет; захващане, притискане, 
смазване, смачкване от предмет или машина; физическо натоварване на мускули, стави или 
органи; психическо натоварване; ухапване, ритане от животно или човек и  т.н.) 

28   Пострадалия имал ли е необходимата правоспособност:      - да   - не   - не се изисква 

29   Злополуката е:       по  чл. 55, ал. 1 от КСО   по  чл. 55, ал. 2 от КСО 

30   Набелязани мерки:      ...... 

...... 

(Посочват се какви мерки, свързани с човешкия и матер. фактор е предприел осигурителя за 
предотвратяване на подобни злополуки) 

IV. ДАННИ ЗА УВРЕЖДАНЕТО 

31   Вид на уврежданията:     ...... 

(Посочва се видът на уврежданията на пострадалия (рани, счупвания, изкълчвания, 
ампутации, мозъчно сътресение, вътрешни травми, изгаряния, измръзвания, отравяне, 
удавяне, задушаване  и т.н.) съгласно болничния лист и/или друг медицински документ) 

32   Увредени части на тялото:    ...... 

(Посочват се увредените части на тялото - глава (лице, очи, уши, зъби и т.н.), шия, гръб, 
туловище и органи, горни крайници (рамо, лакът, китка, пръсти и т.н.), долни крайници 
(бедро, коляно, глезен, ходило, пръсти и т.н.) и др. Когато има две еднакви части на тялото, 
се посочва коя от тях е увредена - лява, дясна или и двете) 

33   Последици:   - смърт   - вероятна инвалидност   - временна неработоспособност 

  

  

Свидетели:   ...... 

...... 

(Посочват се трите имена и адресите на свидетелите) 

ДЕКЛАРАЦИЯТА СЕ ПОДАВА ОТ: 

(Подписва се само от подаващия декларацията) 

Пострадал: ......   Осигурител: ......  ...... 



(подпис)   (длъжност)  (име и фамилия) 

Наследник: ......   ...... 

(подпис)   (подпис, печат) 

ДАННИ ЗА НАСЛЕДНИКА: 

(Попълва се при смърт на пострадалия) 

Трите имена:   ...... ЕГН           

Адрес: обл. ...... , общ. ...... 

гр.(гр.)  ...... ул. ...... № ......  ; пощенски код     

жк. ...... , бл. ...... , вх. ...... , ет. ...... , ап. ...... ; тел. ...... 

ВНИМАНИЕ! Декларацията се подава в териториалното поделение на НОИ по регистрация 
на осигурителя в четири екземпляра.  



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 
 
 
 
  

Приложение № 2 към чл. 12, ал.3 (Съхранява се в личното досие) 
 
 

 
С Л У Ж Е Б Н А  Б Е Л Е Ж К А 

 

№ …………/ ……….. 20..…г. 
 
 

До ръководителя на ………………………………………………………………………….. 
 

            (обект, цех, участък, звено, отдел) 

 
при …………………………………………………………………………………........................ 

                (предприятие) 

 
 
На г-н (жа) …………………………………………………………………………….. 
 
 

е проведен начален инструктаж по безопасност и здраве при работа на …………….. 20.…г. 
 
 
 
 
Провел началния инструктаж:…………….………………………… 

(име, фамилия, длъжност) 
            (подпис) 

 
 
 
 
Инструктирано лице:…………….…………………………….…… 

(име, фамилия, длъжност) 
            (подпис) 

 

 

 

 

  



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-790 

Попово, 09 септември  2022 г. 

 
 

На основание чл. 259, ал.1 от Закона за предучилищното и училищното образование, във 
връзка с чл. 31, ал.1, т. 24 от Наредба № 15 / 22.07.2019 г. за статута и професионалното 
развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти и решение ПС, 
по протокол № РД 06-11 от 09 септември 2022 година и чл.277 от КТ.  
  
 
  

АКТУАЛИЗИРАМ: 
 

  
Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд на 
Профилирана гимназия "Христо Ботев" за учебната 2022/2023 г.  
 
  
Правилникът е задължителен за спазване от учениците, педагогическия и непедагогическия 
персонал от училището, както и за лицата, които по различни поводи се намират в учебната 
сграда, учебните работилниците, площадките, терените към училището.  
 
В срок до 30 октомври 2022 година класните ръководители на паралелките за учебната 
година да създадат организация за запознаване срещу подпис на учениците и техните 
родители с основните положения на Правилника и разделите, засягащи техните права и 
задължения, свързани с БУВОТ в училището.  
 
   
Заповед да се доведе до знанието на работещите в училището  за сведение и изпълнение 
чрез електроната платформа на Shkolo. .  
 
 
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Стефан Цонев, заместник – директор. 
 
 
 
 
АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ” Христо Ботев” гр. Попово 
 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-795 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

На основание чл. 5, ал. 3, т. 7 от Инструкция от 05.07.1996 год. на МОНТ за 
осигуряване на безопасни условия за възпитание, обучение и труд в системата на народната 
просвета и в изпълнение на чл. 2, ал. 2 от Наредба № 3/27.07.1998 год. за функциите и 
задачите на длъжностните лица и на специализираните служби в предприятията за 
организиране изпълнението на дейностите, свързани със защитата и профилактиката на 
професионалните рискове. 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

  

Г-н Стефан Цонев, заемащ длъжността заместник - директор и Представител на 
групата по здравословни и безопасни условия на труд в училището за длъжностно лице, 
осъществяващо координация и контрол на дейностите по здравословни и безопасни 
условия на труд за учебната 2022/2023 год. 

 

Функциите и задачите на лицето са определени в  Правилника за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд , както и в Раздел ІІ на горецитираната наредба.  

Заповед да се връчи на лицето за сведение и изпълнение чрез електроната 

платформа на Shkolo.. 

  

  

АТАНАС АТАНАСОВ 

Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово  

  



  

ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

ПРАВИЛА 

за безопасна работа на учениците в училищната мрежа на  Интернет. 

1.        Общи положения 

Чл. 1. Тези правила уреждат основните принципи на училищната 
политика,правомощията на училищното ръководство,педагогическия персонал и 
системния администратор, както и правата и задълженията на учениците и правата на 
родителите, свързани с работата на учениците в училищната мрежа и в интернет, 
наричани по-нататък за краткост “мрежата”. 

  

Чл. 2. Училищната политика за работа в интернет има за цел да осигури и организира 
използването на образованелния потенциал както на училищната мрежа, така и на 
глобалната мрежа, в съчетание със система от мерки за сигурност и безопасност на 
учениците. 

  

Чл. 3. Правилата се прилагат в училищата , които осигуряват на учениците достъп до 
училищната компютърна мрежа в интернет. 

  

Чл. 4. Основните принципи на училищната политика за работа в училищната мрежа и в 
интернет са: 

1.        Равен достъп на всички ученици; 

2.        Защита на учениците от вредно или незаконно съдържание и информация като: 
порнография, проповядване на насилие и тероризъм, етническа и религиозна 
нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и др.; 

3.        Зачитане и защита на личната неприкосновеност; 



4.        Подготовка и контрол на учениците за компетентно и отговорно поведение; 

5.        Сътрудничество между училището и родителите; 

  

Чл. 5. Училищната компютърна мрежа и интернет се използват от учениците само за 
образователни цели. 

  

Чл. 6. Правилата за безопасна работа в интернет, които учениците са задължени да спазват 
се поставят на видно място във всеки компютърен кабинет. 

  

Чл. 7. Училището  осигурява за всяко работно място подходяща форма за регистрация на 
трите имена, номера и класа на ученика, началния и крайния момент на работата му с 
компютъра. Регистрацията се удостоверява с подпис на лицето,пряко контролиращо 
работата на ученика. 

  

ІІ. Правомощия на директора на училището. 

  

Чл. 8.\1\ Директорът е длъжен да: 

1.        Организира и контролира цялостната дейност по изпълнението на тези правила. 

2.        Осигурява и насърчава свободния и равен достъп на учениците до училищната 
мрежа и интернет в съответствие с учебния план и възможностите на училището. 

3.        Създава възможности за обогатяване и разширяване на образователния процес 
чрез училищната мрежа и интернет, включително и в извънучебно време. 

4.        Утвърждава график за работа на учениците в училищната мрежа и в интернет 
извън редовните учебни занятия. 

5.        Организира и контролира прилагането на мерки, включително и съвместно с 
интернет доставчика, ограничаващи  достъпа на учениците до вредно или 
незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото законодателство 
в Република България. 

6.        Предварително одобрява материалите за побликуване в училищната интернет 
страница и осигурява наблюдение и контрол върху нейното съдържание в 
съответствие с принципите на училищната политика. 

7.        Осигурява ефективен постоянен контрол по спазване на правилата за работата на 
учениците в училищната мрежа в интернет. 

8.        Осигурява здравословни и безопасни условия на работните места в съответствие 
с нормативните изисквания. 



9.        Осигурява при техническа възможност проследяване на трафика , осъществяван 
чрез училищната мрежа. 

10.     Информира учениците, че трафика се следи и при констатирани нарушения  
може да бъде установено лицето, което ги е извършило. 

11.     Уведомява родителите за предприетите от ръководството мерки за осигуряване 
на безопасен и контролиран интернет достъп в училище и в къщи. 

12.     Уведомява незабавно компетентните органи при констатиране на незаконно 
съдържание в училищната мрежа и в интернет. 

13.     Организира в началото на всяка учебна година  запознаване на учениците и 
родителите с училищните правила за безопасна работа в мрежата. 

14.    Осигурява отговорно лице, което изпълнява функциите на системен 
администратор. 

15.     Предприема мерки за реализиране на отговорността на виновните лица при 
констатирани нарушения на тези правила. 

\2\ Директорът може да възлага изпълнението на задълженията си по ал. 1, т. 5, 6, 7, 9, 10 и 
11 на други служители от училището. 

  

ІІІ. Правомощия на учителите, възпитателите, ръководителите на учебно-изчислителни 
кабинети и системните администратори 

  

Чл. 9. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни кабинети са 
длъжни да: 

1.       Разясняват правилата за безопасно и отговорно поведение при работа в 
училищната мрежа и в интернет. 

2.       Използват възможностите на интернет за обогатяване и разширяване на 
учебната дейност като възлагат на учениците конкретни прПГчвания, 
предоставят списък с подходящи интернет адреси и др. 

3.       Осъществяват непрекъснато наблюдение и контрол върху работата  на 
учениците в училищната мрежа и в интернет в учебно и извънучебно 
време. Удостоверяват регистрацията на учениците по чл. 7. 

4.       Предприемат незабавни мерки за преустановяване на достъпа на 
учениците до незаконно съдържание в мрежата. 

5.       Уведомяват незабавно директора на училището при нарушаване на 
правилата или при установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

  



Чл. 10. Учителите, възпитателите и ръководителите на учебно-изчислителни 
кабинети не носят отговорност, ако учениците случайно попаднат на вредно или 
незаконно съдържание в интернет. 

  

Чл. 11. Системният администратор е длъжен да: 

1.        Осигурява общата безопасност и работоспособност на мрежата. 

2.        Предлага и прилага мерки, ограничаващи достъпа на учениците до вредно или 
незаконно съдържание в интернет в съответствие с действащото 
законодателство на Република България. 

3.        Извършва периодичен преглед на училищната мрежа за наличие на възможни 
заплахи и рискове за сигурността на учениците при работа в интернет. 

4.        Следи трафика, осъществяван чрез училищната мрежа. 

5.        Поддържа и актуализира училищната интернет страница в съответствие с 
изискванията на училищната политика. 

6.        Публикува в училищната интернет страница само одобрени от директора 
материали. 

7.        Уведомява незабавно директора на училището при нарушаване на правилата 
или при установяване на незаконно съдържание в мрежата. 

 

ІV. Права и задължения на учениците 

  

Чл. 12. Учениците имат право на: 

1.       Равен достъп до училищната компютърна мрежа в интернет, при спазване 
на училищната политика. 

2.       Работа в мрежата и в извънучебно време по утвърден от директора график. 

3.       Работа в мрежата само под контрола на определено от директора лице. 

4.       Обучение за компетентно и отговорно поведение в училищната 
компютърна мрежа и в интернет. 

5.       Да бъдат информирани за училищната политика за работа в мрежата. 

  

Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват следните правила за безопасна работа в 
мрежата: 

1.       Училищната мрежа и интернет се използват само за образователни цели. 



2.       Забранено е използването на мрежата за извършване на стопанска или 
незаконна дейност. 

3.       Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за 
своите родители като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота и 
служебен телефон на родителите, без предварително разрешение от тях. 

4.       Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици или 
на техни близки, без предварително съгласие на родителите. 

5.       Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в 
интернет, освен след съгласието на родителите. 

6.       Учениците са длъжни да информират незабавно лицето, под чието 
наблюдение и контрол работят, когато попаднат на материали, които ги 
карат да се чувстват неудобно или на материали с вредно или незаконно 
съдържание като порнография, проповядване на насилие и тероризъм, 
етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и 
др. 

7.       Учениците не трябва да изпращат или да отговарят на съобщения, които 
са обидни,заплашващи или неприлични; 

8.       Учениците не трябва да отварят приложения на електронна поща, 
получена от непознат подател. 

9.       Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 

10.    Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на 
училищната компютърна мрежа или атакува други системи. 

11.    Забранява се използването на чуждо потребителско име, парола и 
електронна поща. 

12.    Учениците не трябва да представят неверни дадни за себе си. 

13.    Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски 
материали без разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава 
авторски права. 

14.    При работа в мрежата учениците трябва да уважават правата на другите и 
да пазят доброто име на училището. 

 

V. Права и задължения на родителите 

  

Чл. 14. Родителите имат право: 

1.       Да бъдат информирани за училищната политика за безопасна работа в 
мрежата. 



2.       Да участват със свои предложения в определянето на насоките и 
мерките за безопасно използване на интернет в училище. 

3.       Да получават и информация за рисковете и заплахите за безопасността 
на техните деца при работа в интернет в училище и в къщи. 

4.       Да бъдат своевременно информирани и да участват съвместно с 
училищното ръководство при разрешаване на всеки конкретен 
проблем, свързан с нарушаване на правилата от страна на техните деца. 

5.       Да сигнализират училището, когато получат информация за 
нарушение по чл. 13. 

  

Чл. 15. В началото на всяка учебна година родителите се запознават с училищните 
правила за безопасна работа в училищната мрежа и в интернет, което удостоверяват с 
подписа си. 

 

VІ. Отговорност 

  

Чл. 16. \1\ При нарушаване разпоредбите на тези правила директорът, учителите \ 
възпитателите\ и ръководителите  на учебно изчислителните кабинети носят отговорност 
по Кодекса на труда. 

\2\ При нарушаване разпоредбите на тези правила системният администратор, в зависимост 
от правоотношенията му с училището, носи дисциплинарна или гражданска отговорност. 

\3\ При нарушаване разпоредбите на тези правила на учениците могат да се налаг 
наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета \ППЗНП\. Наказанията се налагат при условията и по реда, предвидени в ППЗНП. 

  

Чл. 17. Независимо от отговорността по чл. 16, при нарушения, които представляват 
престъпления, административни нарушения или причиняват имуществена вреда, се носи 
съответно наказателна, административна или гражданска отговорност. 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

  

ИНСТРУКТАЖ 

НА 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПГ «ХРИСТО БОТЕВ» ГР. ПОПОВО, ОБЩ. ПОПОВО ПО 
БЕЗОПАСНОСТ И ХИГИЕНА НА ТРУДА И ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, 

КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ . 

  

І.По безопасност и хигиена на труда  - за осигуряване на безопасни условия на 
обучение , възпитание и труд. 

                1.Всички ученици в училище да се грижат и поддържат работните си места чисти  
- чинове,маси,столове,класни стаи,коридорите в училището и района около него 
.Отпадъците от закуските да се поставят в кошчетата за боклук,а не да се хвърлят по 
тротоарите и в училищния двор. 

                2.Във физ. салон да се влиза и играе с подходящи обувки и под ръководната роля 
на учителя по Физическо възпитание и спорт/класен ръководител/. 

                3.При влизане и излизане от училищните сгради да се затварят входните врати и 
вратите на класните стаи и другите помещения в училище. 

                4.При влизане в училищните сгради обувките да се почистват от сняг и кал. Това 
да се проверява от дежурните учители и ученици. 

                5.След края на учебните занятия всички ученици да напускат училищните сгради 
и да си отиват в къщи. 

                6.На уредите и съоръженията на физ. площадка и в двора на училището и във физ. 
салон учениците да не играят без присъствието на учител. 

                7.В часовете по ФВС, Технологии и предприемачество, Физика и астрономия, 
Химия и опазване на околоната среда и Биология и здравно обарзование / където се правят 
лабораторни упражнения/ учениците да спазват инструкциите на учителите - общи и 



конкретни за всеки учебен предмет, час, за да не се допускат наранявания, контузии и 
злополуки. 

                7.1. Учениците по време на часовете по технологии и предприемаческво , 
лабораторни упражнения по Физика и астрономия , Химия и опозване на околната среда и 
Физ.възпитание и спорт са длъжни : 

                а/ да изслушват внимателно инструктажа и всички форми на обучение по 
безопасност и хигиена на труда които се провеждат от учителите . 

                б/да се разписват в книгата за инструктажа в училищата с което удостоверяват че 
съм им известни правилата по безопасност на труда и се задължават най – стриктно да ги 
спазват . 

                в/строго да спазват установеното време на учебният чагр. 

                г/строго да спазват разпоредбите по безопасността и правилата за вътрешния ред и 
дисциплина в училището ,като изпълняват стриктно дадените им указания и поддържат 
образцов ред ,чистота и висока култура . 

                д/да познава устройствата и принципа на действие на машините,химичните 
вещества и препарати с които ще работят. 

                е/преди започване на работата да огледат внимателно работното си място и при 
забелязване на най – малки неизправности веднага да уведомят преподавателя си .  

                ж/при злополука веднага да уведомят учителя си. 

На учениците е строго забранено: 

                а/ самоволно да напускат или сменят работното си място, да се присягат през 
работните машини, да разговарят по време на работа и да си разменят хим.вещества и 
препарати.  

                б/самоволно да извършват поправка на машините. 

                в/да не се облягат и сядат на предпазните капаци на машините, огражденията и 
парапетите. 

                г/да разхвърлят безразборно изработените детайли около мястото на работата тъй 
като може да бъде причина за нещастен случей. 

Учителите по време на часовете по Технологии и предприемачество, лабораторни 
упражнения по Физика и астрономия, Химия и опазване на околонота среда и 
Физ.възпитание и спорт са длъжни: 

                а/да извършват инструктаж като обучават учениците на правилна и безопасна 
работа при провеждане на учебните часове. 

                б/да вписват проведения инструктаж в книга за инструктажите. 

                в/да знаят във всеки момент местопребиваването на всеки ученик от класа. 



                г/да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на 
правилата и нормите за безопасен труд, при ситемни нарушения на учениците да ги 
предлагат на ПС за наказания. 

                д/преди започване на работа внимателно да проверяват всички блокиращи 
устройства. 

                е/по време на часовете да следят работата на машините и при забелязването на най 
– малки неизправности веднага да ги изключат. 

                ж/да наблюдават системно работата на учениците. 

                з/да изяснят на учениците възможните последици от нарушаване изискванията по 
безопасността на труда. При злополука да вземат необходимите мерки и веднага да 
уведомят директора на училището. Да дават на учениците ясни и точни решения които не 
противоречат на действащите законови разпоредби. Не се допуска провеждане на часовете 
по Технологии и предприемачество , лабораторни упражнения по Физика и астрономия , 
Химия и опозване на околната среда и Физ.възпитание и спорт извън предвиденото време в 
учебната програма, без наблюдението на учителите.Забранява се сливането на часовете  
освен ако не е заложено по учебната програма.Строго е забранено увеличаване 
продължителността на учебния чагр.През междучасията учениците трябва да напускат 
учебните помещения , да не уставят ученици в тези помещения.Забранено е влизането на 
учениците в кабинетите ,в лабораториите  и работилниците в неучебно време.Всички 
учебно технически средства трябва да се използват съобразно изискванията по безопасност 
на труда.  

                8.Прозорците в класните стаи да се отварят само от дежурните учители или 
класни ръководители. По первазите на прозорците и парапета в коридорите да не се качват 
или надвесват ученици. 

                9.Учениците да не включват и изключват ел. уреди и апарати без разрешението на 
учител в електрическата мрежа и да не ремонтират ел. ключове, контакти и др.За повредите 
да съобщават на дежурния учител, класния ръководител или на директора. 

                10.При конфликтни ситуации – обиди, заплахи и физическо насилие между 
ученици да се търси незабавно съдействие и помощ на класния ръководител, дежурен 
учител или на директора. Конфликтните ситуации да се решават с мирни средства. 

                11.Всички ученици в училище са длъжни да спазват и изпълняват законните 
разпоредби на учителите за опазване живота и здравето им. 

ІІ.По пожарна безопасност.  

                1.Да не се палят, разпалват и почистват печките в училище от ученици. При 
опасност от пожар учениците незабавно да съобщят на класния ръководите ,дежурен 
учител ,прислужник или на директора на училището. 

                2.Да не се пали огън от ученици в горски местности, закрити помещения и на 
други места, където може да възникне пожар. 

                3.Всички ученици в училище да спазват инструкциите на класните ръководители 
по пожарна безопасност в училище дадени в час на класния ръководител. 

  



ІІІ.Защита на учениците при бедствия, аварии и катастрофи.Безопасност на движението. 

                1.Всички ученици в училище да се запознаят с План за БАК. 

                2.Сигнала за бедствия, аварии ,катастрофи и пожари в училище е вой на 
сирена и гласов сигнал за евакуация.     

                3.За недопускане на пътно – транспортни произшествия с ученици от училището 
задължавам всички ученици да спазват правилата за движение по пътищата, с които 
учителите са ги запознали в часовете по БДП в съответствие с действащия ЗДП. 

                4.Всички ученици които имат и карат велосипеди да спазват правилата за 
движение по пътищата с които учителите са ги запознали в час по БДП. Да не се возят по 
двама на велосипед. 

                5.Закона за движение по пътищата забранява на лицата, които нямат свидетелство 
за управление на МПС да управляват такова.       



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 
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АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

  

НАЧАЛЕН ИНСТРУКТАЖ 

/УЧИТЕЛИ/ 

Начален инструктаж се извършва с цел да се дадат на новопостъпилите работници и 
служители както и на учещите се общи показания за установения ред в учебното заведение 
за тяхното поведение за характера на работата и учебния процес за запознаване с основните 
изисквания и правила по охрана на труда и противопожарна охрана за да се гарантира 
безопасна работа в началото на учебния и работния процес . 

Началния инструктаж се провежда индивидуално или групово като служители, 
работници и учащи се запознават със следното : 

                1.Основните правила по безопасността и хигиена на труда и противопожарна 
охрана. 

                2.Със съществуващите опасности в района на учебното заведение като опасни 
машини, съоръжения, места, шахти и др. 

                3.С пожарна и взривна опасност на работни места както и уредите, съоръженията 
и инсталациите за известяване и гасене на пожари и начина за използването им. 

                4.Със значението на рационалното осветление за зрението на работниците и 
учащите се и влиянието на осветлението върху умствения процес на учащите се. 

                5.С електрическите уредби и съоръжения на територията на училището и за 
безопасното им използване. 

                6.С реда, които трябва да спазват на работните места и в района на училището. 

                7.С личните предпазни средства и специалното работно облекло значението и 
начина за тяхното използване и съхраняване . 

                8. С правилата за личната и обществена хигиена режим на труда и отдих. 



                9.С общите правила за даване на първа помощ при злополука – спирана на машина 
и отстраняване на пострадалия от опасното място .  

Начален инструктаж се извършва  в училището от директора на учебното заведение  - 
извършва се ежегодно при започване на учебната година . 

Цел на инструктажа  :      да се научат ученици и учители на безопасна работа . 

Що е трудова злополука :   всяко контузване ,убождане ,срязване ,навяхване 
,изкълчване,счупване и смърт при изпълнение на служебни задължения при отиване или 
връщане  от работа , при служебна командировка  се нарича трудова злополука . 

Задължения на работници и служители : 

                1.Да идват трезви на работа и през работно време да не употребяват алкохол. 

                2.Да спазват работното време и да не отсъстват безпричинно от работа. 

                3.Да изпълняват добросъвестно задълженията си да пазят повереното им 
имущество . 

                4.Да спазват  правилника за движение по пътищата . 

                5.Да спазват санитарно – хигиените изисквания в училище. 

                6.Да спазват противопожарните изисквания . 

                7.Да не се допуска разхищение на училищното имущество . 

Указания за предпазване от трудова злополука : 

                1.Не стъпвайте по капаците на шахтите в двора на училището.   

                2.Не разливайте течности в работните помещения, при слизане и качване по 
стълбищата се движете внимателно. 

                3.Поддържайте чисто и подредено работното си място . 

                4.Не стъпвайте на електропроводи , не се занимавайте с неприсъща за вас работа , 
не ходите в други помещения без работа. 

                5.Поддържайте машините и съоръженията с коти работите в изправност. 

                6.Не сядайте и не облягайте на машини и съоръжения . 

                7.Работете само с поставени предпазители на машините. 

                8.Работете винаги с закопчано работно облекло . 

                9.Всеки служител трябва да знае да дава първа помощ на пострадал или претърпял 
трудова злополука . 

  

Даване на първа помощ на пострадал от електрически ток : 



                1.Освободи пострадалия от ел. мрежа като предварително изключи мрежата , ока 
това не е възможно освободи пострадалия като използваш предпазни средства и го държиш 
за дрехата . 

                2.При всички трудови злополуки следва да се уведоми лекар веднага след 
злополуката . 

                3.Постави пострадалия на удобно място и започни да му правиш изкуствено 
дишане . 

Противопожарни изисквания: 

                1.Да се използват само оригинални предпазители в ел. табла. 

                2.Да не се оставят включени нагреватели и печки в училището. 

                3.При извършване на преустройство на ел. инсталации да се спазват 
противопожарните норми. 

                4.При пожар следва да се обадите на телефон 112. 

Общи положения: 

                1.Учениците по време на часовете по Технологии и предприемаческтво, 
лабораторни упражнения по Физика и асторономия, Химия и опазване на околоната среда и 
Физ.възпитание и спорт са длъжни: 

                а/ да изслушват внимателно инструктажа и всички форми на обучение по 
безопасност и хигиена на труд коти се провеждат от учителите. 

                б/да се разписват в книгата за инструктажа в училищата с което удостоверяват че 
съм им известни правилата по безопасност на труда и се задължават най – стриктно да ги 
спазват. 

                в/строго да спазват установеното време на учебният чагр. 

                г/строго да спазват разпоредбите по безопасността и правилата за вътрешния ред и 
дисциплина в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания и поддържат 
образцов ред, чистота и висока култура. 

                д/да познава устройствата и принципа на действие на машините с коти ще работя. 

                е/преди започване на работата да огледат внимателно работното си място и при 
забелязване на най – малки неизправности веднага да уведомят преподавателя си.  

                ж/при злополука веднага да уведомят учителя си. 

  

2.На учениците е строго забранено: 

                а/ самоволно да напускат или сменят работното си място, да се присягат през 
работните машини, да разговарят по време на работа. 

                б/самоволно да извършват поправка на машините. 



                в/да не се облягат и сядат на предпазните капаци на машините, огражденията и 
парапетите. 

                г/да разхвърлят безразборно изработените детайли около мястото на работата тъй 
като може да бъде причина за нещастен случеи. 

  

    3.Учениците по време на часовете по Технологии и предприемачество, лабораторни 
упражнения по Физика и астрономия, Химия и опазване на околоната среда и 
Физ.възпитание и спорт са длъжни: 

                а/да извършват инструктаж като обучават учениците на правилна и безопасна 
работа при провеждане на учебните часове. 

                б/да вписват проведения инструктаж в книга за инструктажите. 

                в/да знаят във всеки момент местопребиваването на всеки ученик от класа. 

                г/да упражняват контрол и взискателност спрямо учениците за спазване на 
правилата и нормите за безопасен труд, при ситемни нарушения на учениците да ги 
предлагат на ПС за наказания. 

                д/преди започване на работа внимателно да проверяват всички блокиращи 
устройства. 

                е/по време на часовете да следят работата на машините и при забелязването на най 
– малки неизправности веднага да ги изключат. 

                ж/да наблюдават системно работата на учениците. 

                з/да изяснят на учениците възможните последици от нарушаване изискванията по 
безопасността на труда. При злополука да вземат необходимите мерки и веднага да 
уведомят директора на училището. Да дават на учениците ясни и точни решения които не 
противоречат на действащите законови разпоредби.  

4.Не се допуска провеждане на часовете по Технологии и предприемачество, лабораторни 
упражнения по Физика и астрономия, Химия и опазване на околната среда и 
Физ.възпитание и спорт извън предвиденото време в учебната програма, без наблюдението 
на учителите. Забранява се сливането на часовете  освен ако не е заложено по учебната 
програма. Строго е забранено увеличаване продължителността на учебния час. През 
междучасията учениците трябва да напускат учебните помещения, да не уставят ученици в 
тези помещения. Забранено е влизането на учениците в кабинетите, в лабораториите и 
работилниците в неучебно време. Всички учебно технически средства трябва да се 
използват съобразно изискванията по безопасност на труда.  
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П Р О Г Р А М А 
за  

провеждане на инструктаж на работното място 
 
 

 
I. Организиране на инструктажа. 
1. Инструктажът на работното място се провежда индивидуално. По изключение и при 

условие, че обучаваните работници, служители и учащи се работят на общо работно място 
и ще извършват еднаква работа, инструктажът се провежда групово до 10 души. 

2. Инструктажът на работното място се ръководи (провежда) от лицето, определено със 
заповед и лице (опитен работник), определено от ръководещия инструктажа. 

3. Инструктажът се провежда на работното място, като се запознава практически с 
конкретните изисквания за безопасното изпълнение на трудовата дейност. 

4. Строго се забранява инструктираният работник да извършва самостоятелно дейности 
без наблюдението на друго лице.  

IІ. Изисквания, с които основно се запознава работникът или служителят. 
 Работещият се запознава с утвърдените вътрешни правила и инструкции за безопасна 
работа на работното място, като тематиката им се съобразява и с всички други изисквания, 
регламентирани в специфичните за дадена дейност или вид работа нормативни актове. 

1. Провеждащият инструктажа запознава инструктирания(ните) с : 
 Трудовите задължения 
 Работното място и проходите към него 
 Пътищата за евакуация и местата на съоръженията за пожарогасене 
 Основното и спомагателното обзавеждане 
 Производствените процеси и реда, който трябва да се спазва на 

работнотомясто 
 Правилата за безопасна работа и начините на обслужване на работното 

оборудване, с които се работи, и предпазните устройства 
 Инструментите и приспособленията, които се използват при работа, 

безопасното им използване и опазване 
 Санитарно-техническите съоръжения и начини за тяхното използване 
 Специалното работно облекло и личните предпазни средства, които е 

необходимо да се използват с цел защита от рисковете, включително с 
демонстрация на правилата за тяхното използване, съхранение и почистване 

 Опасните моменти и места в работата, усложненията и повредите, които 
могат да се появят, причините за това, мерки за предотвратяването им 



 Места, където има вредности (физични и химични). 
2.  Опитният работник, определен от ръководещия инструктажа: 

 Предава своите знания и умения за безопасните и здравословни начини на 
работа. 

 По време на инструктажа дава указания и разрешава извършването на 
производствени операции от инструктирания като го наблюдава. 

 Носи отговорност заедно с инструктирания за неспазване на правилата по 
безопасността на труда по време на инструктажа. 

 IIІ.  Приключване на инструктажа 
1. Инструктажът на работното място се счита за завършен, след като 

ръководителят, разрешаващ самостоятелна работа, се убеди, че работещият познава 
правилата за безопасна и здравословна работа за извършваната от него дейност. 
       2. Инструктираният се подписва в Книга за инструктаж на работното място, 
периодичен и извънреден инструктаж. 

 
 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

 
П Р О Г Р А М А 

за провеждане на периодичен инструктаж  
 

1. Периодичният инструктаж има за цел да поддържа и допълва знанията на работещите по 
безопасност и здраве при работа. 
2. Периодичният инструктаж се провежда  
На педагогичския и административен персонал – на 12 месеца 
На огняр, работник поддръжка – на 3 месеца 
3. Периодичният инструктаж се провежда въз основа на правилата, нормите и изискванията 
по безопасност и здраве при работа, отнасящи се за дадената професия, работно място или 
дейност. 
4. Периодичният инструктаж се провежда от управителя или друго лице, определено със 
заповед на работодателя, като тематиката се определя в зависимост от характера на 
работата, условията на труд и резултатите от оценката на риска. 
5. Периодичният инструктаж се провежда индивидуално или групово в зависимост от 
изпълняваната работа, като на отсъстващите работници или служители се провежда при 
явяването им на работа. 
6. Периодичния инструктаж се провежда в продължение на 30 мин.за всички, работещи в 
учебното заведение 
7. При инструктажа се опресняват знанията на работникът или служителят свързани с 
безопасността и хигиената на труда и противопожарната охрана, с техниката, съоръженията 
и трудовите процеси на конкретното работно място: 

 аварийния план  и противопожарната наредба 

 съоръженията за известяване и гасене на пожар 

 при спиране на електрическия ток да не се ползват свещи, кибрит и др. осветителни 
уреди с открит пламък, а само батерийни фенерчета 

 тютюнопушенето да не се извършва на други места, освен на определените за целта 

 в края на работното време да провери и остави работното си място в безопасно 
състояние 

 след приключване на работното време ел.уредите и осветлението да се изключват 

 при пожар първо да се изключи електрическия ток и след това да се пристъпи към 
гасене 



 който пръв забележи пожара, незабавно да съобщи на тел.112, да уведоми 
управителя и да започне пожарогасене с наличните средства 

 
8. При инструктажа се обръща внимание на следните въпроси: 

 конкретни права и задължения за даденото работно място. 

 работно място, подходи към него основно и спомагателно обзавеждане, ред и норми 
на поведение. 

 основни правила за безопасна работа и начин за обслужване на машините, 
инсталациите и съоръженията, с които се работи и значение на предпазните 
устройства. 

 начини за безопасна работа с инструментите и приспособленията и значението им за 
предпазване от трудови злополуки. 

 предназначение и начин на използване на санитарно-техническите съоръжения. 

 средства за лична защита, специално работно облекло и изисквания към тях, правила 
за тяхното използване. 

 опасни места, повреди в различните машини, устройства и инсталации, възможности 
за появяването им и начини за предотвратяването им. 

 установени звукови и светлинни сигнали при опасност и начин на поведение след 
подаването им. 

 опасните моменти и места в работата, усложненията и повредите, които могат да се 
появят и мерките за предотвратяването им 

9. Запознаване с добрите практики по безопасност за конкретната дейност/ професия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-796 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

  На основание: Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд и Наредба № 4 за 
обучението на представителите в комитетите и групите по условия на труд в 
предприятията. 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

Да бъдат извършени обучения на длъжностните лица които ръководят и управляват 
трудовите процеси по здраве и безопасност и длъжностните лица които провеждат 
инструктажите по безопасност и здраве при работа, както и  на членовете на Групата по 
условия на труд. 
  

1.Съгласно  Наредба № РД-07-2 от 16 декември 2009 г. за условията и реда за 
провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 
правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд, периодичността на 
обучение да бъде следната: 

 на длъжностните лица, които ръководят и управляват трудовите процеси - не по-
рядко от веднъж на 2 години и продължителност не по-малка от 6 учебни часа  

 на лицата, които са определени да провеждат инструктажите по безопасност и 
здраве при работа - не по-рядко от веднъж на 1 година и продължителност не по-
малка от 6 учебни часа 

2. Съгласно Наредба № 4 за обучението на представителите в комитетите и групите 
по условия на труд в предприятията на членовете на Групата по условия на труд, 
периодичността на обучение да бъде не по-рядко от веднъж на годишно с продължителност 
не по-малка от 6 учебни часа. 

3. Обучението да се  извършва от “Службата по трудова медицина– ЛТМ” ООД по 
утвърдена  програма, с издаването на удостоверение (протокол). 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-797 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

 
 На основание: чл. 403 а, ал. 2, от Кодекса на Труда, 
 

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

На основание на чл. 403 а, ал. 2, от Кодекса на Труда, определям лицето Тереза 

Янкова на  длъжност ЗАС, да ме представлява пред контролните органи пред Инспекцията 

по труда. 

 

При отсъствие да се замества от лицето Стефан Цонев, ЗДУД. 

Определеното с настоящата заповед длъжностни лица са длъжни: 

1. Да дават на контролните органи (ГИТ) изискваните от тях обяснения, сведения, 

както и да им представя всички необходими документи, книжа и заверени копия. 

2. Да държат на разположение на контролните органи екземпляр от Правилник за 

вътрешния трудов ред (ПВТР) и документите свързани с разпределението на 

работното време и организацията на работа. 

3. Да оказват съдействие на контролните органи при изпълнение на техните функции. 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-798 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

На основание чл. 11 (3) от Наредба № 5 от 11 май 1999 г. за реда, начина и 
периодичността на извършване на оценка на риска,  обн., ДВ, бр. 47 от 21.05.1999 г., и доп. 
ДВ, бр. 100 от 24.11.2020г. 
 

НАРЕЖДАМ: 

 

1. Периодичността на оценяване на риска да се извършва в съответствие с изискванията на 
нормативните актове и препоръката на „Службата по трудова медицина – ЛТМ“ ООД на 5 
години. 
 
2. Преди изтичане на определения период оценката на риска да се преразглежда, когато: 

 настъпят промени, които могат да окажат влияние върху риска - въвеждане на нови 
производствени процеси, оборудване, продукти и материали, промяна на 
организацията на труда, нови сгради и помещения, реконструкция на съществуващи 
и др.; 

 след настъпили промени в нормативната уредба; 
 оценката е направена на основата на данни и информация, станали невалидни или 

неподходящи; 
 има условия оценката да бъде подобрена; 
 прилаганите защитни и профилактични мерки са неефективни или неадекватни; 
 резултатите от разследвания на злополуки, аварии, професионални заболявания и  

инциденти без злополуки налагат преразглеждане; 
 по преценка на работодателя; 
 има предписание от контролен орган; 
 при извънредна епидемична обстановка. 

 
3. Всеки новоназначен да бъде запознаван с рисковете при работа и предприетите мерки за 
намаляването им при провеждане на началния инструктаж. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-799 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

Относно: чл. 259, ал.1 от ЗПУО във връзка с периодичност на измерванията по 
електробезопасност и факторите на работната среда  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

Необходимите измервания да се извършват съгласно изискванията на съответните 
нормативни актове и със следната периодичност: 

1.Осветеност: ежегодно измерване степента на осветеност в контролните точки и 
нивото на общата осветеност. 

2. Микроклимат: най-малко с периодичността на оценката на риска. 

3.Импеданс на контура „фаза – защитен“ проводник: не по – дълго от веднъж на пет 
години.  

4.Защитни заземителни инсталации - ежегодно. 

5.Мълниезащитни заземителни инсталации - ежегодно. 

 

Измерванията да се извършват от юридически и физически лица, упълномощени от 
Изпълнителна агенция „Българска служба по акредитация“. 

 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-800 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

                 На основание чл. 259, ал.1 от ЗПУО  и във връзка с   Наредбата за медицинската 

експертиза Наредба за установяване, разследване, регистриране и отчитане на трудовите 

злополуки  

 

НАРЕЖДАМ: 
 
 
 Всеки работник или служител в учебното заведение който ще ползва болничен лист 

за временна нетрудоспособност е длъжен да уведоми директора до 2 дни за издаването му и 

вида на заболяването. В случаите когато състоянието на лицето не позволява това, неговите 

близки уведомяват директора на учебното заведение. 

 
 

 
 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 

изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 

 

 

 

 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 
 

ЗАПОВЕД 

№ РД 08-801 

Попово, 09 септември 2022 г. 

 

                  

На основание: Закона за здравословни и безопасни условия на труд, обн., ДВ, бр. 

124 от 23.12.1997 г и Наредба № 3 за дейността на службите по трудова медицина, обн. ДВ. 

бр.14 от 12 Февруари 2008г. 

 

О П Р Е Д Е Л Я М: 

 

Тереза Янкова, ЗАС за служител за контакти и оказване съдействие на специалистите 

от “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД. 

 

Същата да уведомява директно и своевременно Директора на учебното заведение  за 

дейностите по съвместната работа със “Служба по трудова медицина – ЛТМ” ООД. 

 
 
 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 

изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 

 

 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 
 

 
ЗАПОВЕД 

№ РД 08-802 

Попово, 09 септември 2022 г.                  

 
 На основание:  чл. 24 от Закон за здравословни и безопасни условия на труд и чл. 2 
от Наредба№ 3 от 27 юли 1998г. за функциите и задачите на длъжностните лица и на 
специализираните служби в предприятията за организиране изпълнението на дейностите 
със защита и профилактика на професионалните рискове, 

 

ВЪЗЛАГАМ: 

 

 
Лицето Тереза Янкова, ЗАС  да изпълнява функциите на Орган (длъжностно лице) по 

здраве и  безопасност при работа, включващи: 
 организиране и координация на дейността по осигуряване на здравословни и 

безопасни условия на труд  
 консултиране и подпомагане на работодателя по прилагане на изискванията за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд при организиране и 
осъществяване на трудовата дейност 

 контрол от името на работодателя за спазване на нормите и изискванията на 
законодателството и за изпълнението на задълженията на работниците; 

 предлагане и прилагане на мерки за въздействие при нарушения на норми и 
изисквания и при неизпълнение на определените задължения 

 провеждане на различните видове инструктаж – според заповед на директора; 
 
 
 
 

Минималното необходимо време за изпълнение на възложените задачи е 2 (два) часа 
седмично. 
 
 

Заповедта да се доведе до знанието на всички посочени лица за сведение и 
изпълнение чрез електроната платформа на Shkolo. 

 

 

 

 АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 

 

ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

за предотвратяване на злополуки на работното място в резултат  

на подхлъзване и спъване 

 
            Подхлъзванията, спъванията и паданията са най-честата причина за злополуки на 
работното място.  

Никой от нас не е застрахован срещу риск от падане – независимо от от възрастта, 
професията, здравословното състояние можем да се подхлъзнем или препънем. Най-често 
подхлъзването е причинено от мокър или хлъзгав под. Опасността от подхлъзване възниква 
при внезапно намаляване на сцеплението между подметките на обувките и пода. В този 
случай краката започват да се движат по-бързо и тялото ги догонва. 

Спъванията възникват, когато при движение кракът се закачи за нещо, като при това 
горната част на тялото продължава да се движи напред по инерция. Те се причиняват 
главно от препятствия или прегради пред движещия се, включително и безпорядък и хаос 
на работното място. 

В Европейския съюз най-чести са паданията в сферата на производството – 24 %, в 
сферата на транспорта, строителството – 15% и в търговията – 14%. 27 % от всички падания 
от едно ниво са на лица от 45 до 54 години и 45 % - на лица на 65 и повече години. 
Подхлъзванията и спъванията могат да имат сериозни последици, като фрактури 
/счупвания/ и мозъчно сътресение. В 35 % от случаите периодът на временната 
нетрудоспособност е минимум 1 месец. 

 
     Възможно е обаче да се предприемат прости мерки за намаляване на риска от 

нараняване. По възможност целта трябва да бъде отстраняване на риска при източника; 
например чрез изравняване на неравни подови повърхности. Следващото препоръчвано 
решение е промяна, например използване на алтернативен метод за почистване на пода, 
последвано от отделяне (използване на прегради за предпазване на работниците от мокър 
под). Последната мярка е защита; например обувки с грайфер срещу подхлъзване.  

 
Ефективна превенция 

    � Добра организация — поддържане на работната среда чиста и подредена, без 
препятствия по подовете и коридорите за достъп.  

 
    � Редовно изхвърляйте отпадъците, за да не се натрупват. 
 

            � Почистване и поддръжка — отпадъците трябва да се изхвърлят редовно и 
работните зони да се поддържат чисти.  
 

 � Осветление — осигурете добро осветление и разположете осветителните тела 
така, че всички зони да са равномерно осветени, а всички потенциални опасности, 
препятствия и разлети течности - ясно видими. 

 



 � Подовете трябва редовно да се проверяват за неравности и при необходимост да 
се извършва поддръжка. Отворите, пукнатините и хлабавите настилки и покривки са 
потенциални опасности.  

 
 � Стълбища — парапетите, настилките срещу подхлъзване по стъпалата, добрата 

видимост и обозначаването на предните ръбове на стъпалата, както и доброто осветление 
могат да допринесат за предотвратяване на подхлъзвания и спъвания по стълбища. 

Перила с неподходяща височина увеличават риска от падане при спъване. 
Поставянето на перилата на подходяща височина намалява риска  

от падания при спъване. 
 

� Разливания — почиствайте разлетите течности незабавно, като използвате 
подходящ метод на почистване. Използвайте предупредителни знаци за мокър под и 
указвайте алтернативни маршрути. 

Водата и други течности правят подовете  
хлъзгави и повишават риска от падания 

 
Правилното обозначаване на мокрите места и осигуряването на алтернативни маршрути 

намалява риска от злополуки 
 
 
� Препятствия — премахвайте ги по възможност. Ако това не е възможно, следва да 

се използват подходящи прегради и предупреждения. 
 
 � Кабели — разполагайте оборудването така, че кабелите да не пресичат местата за 

минаване. Използвайте средства за сигурно захващане на кабелите към повърхностите. 
 
Откритите и пръснати кабели по пътищата за придвижване представлява сериозен риск за 

безопасността на работещите 
Прикрепването на кабелите със специални материали към пода позволява свободното и 

безопасно придвижванена работещите 
 
 � Обувки — работниците трябва да разполагат с подходящи обувки. Вземете 

предвид вида работа, подовата повърхност, типичните състояния на пода и 
противоподхлъзващите свойства на подметките. 

 
 � Работните места на открито трябва да се контролират за минимализиране на 

рисковете, например чрез мерки срещу подхлъзване при условия на заледеност и 
осигуряване на подходящи обувки. 
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УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
ЗА РАБОТА С КОМПЮТЪР 

 

РАБОТНА ПОЗА: 
1.Намерете своята комфортна работна поза. Това е поредица от положения на 

тялото, които са комфортни за Вас и подходящи за извършваната от Вас дейност. 
Старайте се да променяте работната поза в рамките на комфортната, през целия работен ден 

 Често изпълнявайте краткотрайни други дейности, които изискват ставане от стола, 
като например отиване до принтера, допълване с хартия, консултации с други 
колеги. 

 Ако работната мебел позволява нагласяваме, може да намерите най-благоприятната 
височина на стола и работната маса 

 Изборът на поза в зоната на комфорт, зависи и от изпълняваната работа.Например 
по-наклонено положение на тялото, когато работите с компютър или по-изправено 
положение при работа с документи или наръчници. 

 Особено внимание обърнете на позата в следобедните часове, когато настъпва 
умората. 

 
ДА СЕ ИЗБЯГВА: 

 седенето на стола през целия работен ден 
 прегърбването напред 
 голямо накланяне на тялото назад 

 
ЗА ХОДИЛА, КОЛЕНА И КРАКА: 

1.Използвайте стол, който позволява на ходилата да стъпват здраво на пода или на 
поставена подходяща опора за краката. Ако използвате опора, тя трябва да дава възможност 
на краката да заемат различно положение в рамките на комфортната работна поза осигурете 
достатъчно място за краката под работната маса. 

2.Протягайте краката си, ставайте често и правете няколко крачки наоколо. 
 
ДА СЕ ИЗБЯГВА: 

 поставянето на кашони и други предмети под работната маса 
 продължително заседяване без движения на краката 

 
ЗА ГЪРБА, РЪЦЕТЕ И РАМЕНЕТЕ: 

1.Използвайте облегалката на стола за поддържане на целия гръб. 
2.Ако столът позволява регулиране на облегалката, тя трябва да следва извивките 

на гръбначния стълб. 
3.Трябва винаги да сте сигурен, че долната част на гърба е добре облегната. 
4.Не се навеждайте прекомерно напред. 
5.При работа с клавиатура поставете китката в право неутрално положение, не 

облягайте дланите си на работната маса - това може да направите само когато ръцете Ви 
почиват 



6.Нагласете височината на стола или клавиатурата така, че рамената Ви да са 
отпуснати, лактите Ви да висят свободно отстрани. 
 
ЗА ЗРЕНИЕТО 

1.Давайте на очите си чести почивки. Периодично гледайте далече и фокусирайте 
далечна точка 

2.Мигайте често. Това предпазва очите Ви и предотвратява чувството на сухота в 
очите. 

3.Почиствайте редовно екрана и филтъра, ако използвате такъв. 
4.Бъдете сигурни, че зрението Ви е идеално коригирано, проверявайте често 

състоянието на очите си. 
5.За да намалите очната умора, разположете материалите, с които най-често 

работите, приблизително на еднакво разстояние от очите. 
  

ЗА МОНИТОРА: 
Можете   да   намалите   мускулната   и   очна   умора   чрез правилно разполагане 

на дисплея и нагласяване на наклона му: 
 поставете  монитора точно   пред  вас  
 за  да   определите комфортното зрително разстояние, протегнете ръката си към 

монитора и отбележете мястото на кокалчетата на ръката 
 поставете монитора приблизително на това място 

Мониторът не трябва да бъде поставен нито много ниско, нито много високо, за да 
не предизвиква навеждане на врата напред или назад. 

Височината и наклона на екрана са особено важни при операторите, които 
използват 
бифокални и трифокални стъкла за очила. 

Регулирайте яркостта и контраста на екрана 
Използвайте индиректно или намалено осветление, за да се избегнат отраженията 

върху екрана  
За да се намали дневната светлина, използвайте щори, завеси, сенници.  
Поставете монитора на място, където няма да има отражения от светлинни 

източници и лъскави предмети 
 
КЛАВИАТУРА, МИШКА: 

Поставете клавиатурата, мишката и други, така че използването им да позволява 
отпуснато и комфортно положение на тялото. 

Поставете клавиатурата и мишката на една и съща височина и разстояние. 
 
ЗА ПОЧИВКИТЕ: 

Когато работата Ви изисква да стоите цял ден пред екрана, почивайте често и за 
кратко време. Кратките и чести почивки са по полезни от редките и дълги почивки. 

Ако забравяте да си позволите почивка, използвайте таймер или специализиран 
софтуер. 

По време на почивката станете и се протегнете, специално разтегнете тези мускули, 
които са в постоянно статично напрежение при използването на компютър. 
 
НАМАЛЕТЕ ИЗТОЧНИЦИТЕ НА СТРЕС: 

 изградете позитивни отношения на работното си място 
 направете списък на нещата, които Ви дразнят. Ако забележите, че те засягат 

здравето Ви. отделете време, за да помислите за евентуални промени, които трябва 
да предприемете, за да отстраните източниците на стрес 

 обърнете внимание на всяко напрежение, дискомфорт или болка, които може да 
почувствате и вземете незабавно мерки да ги отстраните 

 спортувайте редовно, за да поддържате добро общо състояние. 
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Информационен лист 
за организиране на ергономично работно място 

 при работа с компютър 
СТОЛ - изисквания:  

�  да осигурява достатъчно свободно пространство в работната област  
�   облегалка с възможност за настройка на наклона  
�   седалка с възможност за настройка на височината  
�   да е подвижен (на колела)  
�   стабилност (например 5 колела)  
�   тапицерия от порест материал  

                                                  
 Препоръчва се работната поза да осигурява прав ъгъл на коленете и лактите. Все пак 
най-важно е позата да е комфортна и удобна за работа. При всички случаи трябва да се 
избягва напрегнато положение на тялото.  
 
ПОЛОЖЕНИЕ НА ТЯЛОТО  

                                                      
 Добрата поза намалява напрежението в гърба и мускулите. Постарайте се:  

�   раменете да са отпуснати  
�   лактите да се сгънати (препоръчително под прав ъгъл )  
�   китките да са разположени хоризонтално (положението зависи от височината на 
стола и работната маса )  
�   да не се навеждате напред когато работите с компютъра  
�   бедрата да са разположени хоризонтално  
�   колената да са сгънати под прав ъгъл  
�   горната част на ръката (от рамото да лакътя) да сключва ъгъл около 20 градуса с 
тялото  
�   долната част на ръката (лакътя до китката) да е хоризонтална или да сключва 
ъгъл до 20 градуса с хоризонтала (наклонена леко надолу)  
�   разстоянието между очите и екрана да е около три пъти по широчината на екрана 
(приблизително колкото е дълнината на ръката ) (на една ръка разстояние...)  
�   Погледът да е насочен леко надолу към екрана  



�   Когато желаете на погледнете надолу, правете го чрез навеждане на брадичката 
надолу а не чрез преместавне на главата напред .  

Забележка: Това са само препоръки! Много по-важно е позата да е комфортна и удобна за 
работа - тялото Ви да не е напрегнато. Ползвайте ги само за да намерите най-удобната Ви 
поза.  
                                          
БЮРО  
 Подходящото бюро трябва:  

�   Да има достатъчно място за клавиатурата и мишката пред компютъра  
�   Да е достатъчно широко - да позволява монитора да се отдалени достатъчно 
далече (разстояние от очите - колкото е дълнината на ръката )  
�   да осигурява достатъчно място за краката  
�   да е стабилно (неподвижно)  

 
МОНИТОР  

                            
 Мониторът трябва:  

� да извежда контрастен текст и изображения  
�   да се почиства периодично екрана  
�   качествен монитор : с минимум трептене, по-голяма разделителна способност, 
по-голяма скорост на смяна на кадрите, повече редове в растера и с по-ниско ниво на 
излъчване  
�   Препоръчван е "позитивният контраст" на екрана - тъмни символи върху светъл 
фон, при който отблясъците и отраженията са по-малки в сравнение с негативния 
контраст, а адаптацията на очите към различните яркости е по-лесна.  
 

  ОСВЕТЛЕНИЕ  
�   да не се работи на смесена светлина (слънчева и изкуствена)  

 
ВСИЧКИ ТЕХНИЧЕСКИ СРЕДСТА ТРЯБВА ДА БЪДАТ ИЗПРАВНИ  
всички неизправни техн. средства, водят пряко до повишаване на риска за здравето, 
например:  

�   монитор - "трепкащо", изкривено изображение, "размътен" образ;  
�   клавиатура - трудно натискащи се или "залепващи" клавиши;  
�   мишка - трудно , скокообразно придвижване, трудно задействане на бутоните;  
�   хард диск, вентилатори, принтер - повишен шум  
�   осветление - "мигаща" светлина, отблясъци  
�   нестабилни бюро, стол - напрегната работна поза  

 
 
ПРАВИЛНА РАБОТА С КЛАВИАТУРАТА  



                                                      
КАЧЕСТВЕНА КЛАВИАТУРА  
Често това изискаване се пренебрегва. Постоянно се разработват нови модели компютри с 
постоянно нарастващи възможностти а клавиатурите на повечето производители не се 
подобряват с години. Ако Вие работите постоянно с компютъра си струва да си подберете 
качествена и трайна клавиатура.  
Подходящата клавиатура:  

�   Трябва да отделена от монитора (вградените клавиатури на портативните 
компютри по начало не са удобни за продължителна работа )  
�   Да е достатъчно тънка (разстоянито между бюрото и горния край на клавиш 
space да е не-повече от 25 мм.)  
�   Клавишите да имат плавен ход  
�   Клавишите да не потъват "меко" (да се усеща съпротивление)  
�   Клавишите да не "залепват" и да не се люлеят  
�   Да има клавиши SHIFT, CTRL, и ALT и от двете страни на клавиатурата (добре е 
да свикнем да ги ползваме)  

 
РАЗПОЛОЖЕНИЕ НА КЛАВИАТУРАТА  

�   Клавишите са разположени под лек наклон върху клавиатурата. То е по подобие 
на механичните пишещи машини (забележете, че при тях наклона е поради 
механични причини а не по ергономични съображения). Препоръчително е 
клавиатурата да е разположена хоризонтално.  

�   Мнозина стоят твърде ниско спрямо клавиатурата. Опитайте да повдигнете седалката 
на стола с 10-15 см и Ви ще можете да свалите рамете и да поставяте ръцете успоредно на 
плота на бюрото.  
 
СТИЛ НА ПИСАНЕ НА КЛАВИАТУРАТА  - препоръчително е:  

�   не прегъвайте китката на ръката  
�   лакътят да се люлее свободно  
�   пръстите леко сгънати  
�   не прегъвайте нагоре китката твърде много  
�   палецът да е отпуснат  
�   безименният и малкият пръст да са отпуснати  

не "пляскайте" клавишите - използвайте натиск с пръстите а не движението на китката или 
ръката (това е важно : опитвайте да пишете с ритъм, използвайки плавни елегантни 
движения. 

                                           
ПРАВИЛНА РАБОТА С МИШКАТА  

�   Подходяща форма и размер  
�   Бутоните да са наклонени  
�   Скоростта на показалеца на мишката върху екрана да не твърде голяма  
�   Бутоните да се натискат лесно  
�  Да е почиствана периодично  



�   Не придвижвайте мишката само с палеца и малкия пръст  
ДЪРЖАНЕ НА МИШКАТА  
Мишката не е заек да избяга! Не е нужно да се стиска - ръката трябва да си почива 
обхванала мишката.  
МЕСТЕНЕ НА МИШКАТА  
Както при клавиатурата и с мишката може да са работи без да се движи китката. Мишкат 
може да се движи чрез движение на рамото и лакътя. Това осигурява да работите с по-
устойчивите на умора мускули в рамото и горната част на ръката вместо с тънките мускули 
в долната част на ръката. Този метод изисква известна практика и може да се стори труден 
в началото, до достигането на добра координация.  
 

Информационен лист 
за зрителни изисквания при работа с компютър 

 
Отраженията от осветителните тела, прозорци или ярки предмети, предизвикват 

блясък върху екрана. Прекалено слабото осветление или лошо разположени осветителни 
тела предизвикват сенки върху екрана. 

Блясъкът и сенките предизвикват напрежение на очите и умора. Ако операторът 
трябва да заеме неудобна поза, за да вижда през блясъка и засенчванията, напрягането води 
до болки във врата, раменете и гърба. 

Осветлението трябва да е балансирано. То трябва да е достатъчно, за да може 
операторът да чете работните документи. Не трябва да е много силно, че да затруднява 
четенето от екрана. Препоръчителното ниво за осветеност е 300-500 lux. 
НАПРАВЕТЕ СЛЕДНОТО: 
ПРОВЕРЕТЕ за отражения или ярки петна върху екрана! Отстранете източника! 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ за равномерно разпръскване на светлината решетъчни или параболични 
филтри при флуоресцентните осветителни тела! 
РАЗПОЛОЖЕТЕ екрана така, че осветителните тела да встрани от екрана или поне извън 
зоната за получаване на блясък! 
РАЗПОЛОЖЕТЕ екрана под ъгъл 90° спрямо прозорците! 
РЕГУЛИРАЙТЕ щорите или завесите на прозорците, за да контролирате нивото на 
осветеност и блясъка! 

                                                      
 
Зрително разстояние 

                                                      
ИЗПОЛЗВАЙТЕ бои, непредизвикващи блясък, и неутрални цветове за стените, мебелите и 
оборудването за компютъра! 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ филтри за екрана, когато блясъкът не може да бъде отстранен! 
ИЗПОЛЗВАЙТЕ локални лампи , за да отстраните засенчванията върху работния документ! 
ПРЕМЕСТЕТЕ или покрийте ярките предмети! 



ПРОВЕРЕТЕ за трептене на луминесцентните лампи! Подменяйте редовно 
луминесцентните тръби и поддържайте в добро състояние закрепващите части за тръбите! 
ПРОВЕРЕТЕ за трептене на екрана! 
ГЛЕДАЙТЕ често встрани от екрана за отмора на очите! 
ОСИГУРЕТЕ корекция на зрението чрез прегледи на очите! Запознайте очния лекар за 
ползването на компютър от Вас и за зрителните разстояния! Зрителните разстояния и ъгли 
могат да повлияят при избора на очила. 
НЕ ВЪРШЕТЕ СЛЕДНОТО: 
НЕ ОКАЧВАЙТЕ ярки картини зад екрана! 
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ лъскави или гланцирани канцеларски пособия! 
НЕ СЯДАЙТЕ с лице към прозорците и не поставяйте екрана срещу прозорците 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 

за намаляване на опасности и рискове за здравето 
при работа с видеодисплей  в офис 

 
 

Ерономичността и положението на тялото пред компютъра е много важно. Добре 
организираното работно място в офиса улеснява служителите да поддържат неутрална поза 
на тялото. Тя е удобна работна позиция, при която ставите са заели естествените си места, 
налягането и напрежението на мускулите, сухожилията и костната система са намалени, 
рискът от поява и развитие на увреждания на опорно-двигателния апарат е сведен до 
минимум. Добре подреденото работно място, наред с другото, улеснява и 
предотвратяването на умората, напрежението на очите, главоболието и стреса чрез 
контролиране на условията в работната среда. 

Неутралната позиция на тялото има следните характеристики: 
• Главата е изправена или леко наклонена напред, погледът е насочен право към екрана, 
общо взето главата е изравнена с тялото 
• Раменете са отпуснати, ръцете обикновено висят отстрани на тялото 
• Гърбът е опрян напълно, при вертикално седнало положение е налице и лумбална 
подложка, гърбът може да е леко наклонен назад 

 

                                                    
                                      

1. Използвайте стол с функция за местене на облегалката (по малък натиск върху гърба) 
2. Регулирайте височината на тялото, чрез стола или бюрото за да осигурите натурална 
позиция на тялото 
3. Не поставяйте нищо под бюрото за да не пречи на правилното поставяне и движение на 
краката.  
4. Използвайте поставка за крака ако вашите крака не са удобно разположени на пода 
5. Бедрата и хълбоците са опрени на добре тапицирана седалка, 
обикновено водоравно.  
6.Коленете са приблизително на същата височина като хълбоците, 
стъпалата сочат лико напред. 
7.Стъпалата обикновено се опират на пода или на подложка за краката 

 



                                       
 

8. Лактите са разположени близо до тялото, сгънати са под градус 90- 120  
 

9. Ръцете, китките и долната част на ръцете от лактите до китките са изправени, в една 
линия и приблизително водоравно. 

 

                                             
 
10. Мишката и клавиатурата трябва да са на една височина, като клавиша за 

интервал трябва да е срещу средата на тялото ви. 
11. Мишката трябва да е разположена близо до тялото и клавиатурата. 
12. Ръката трябва да се маха от устройството, когато не се използва. 
13. Разположете най-често използваните вещи на една ръка ръстояние до вас. 

Особено честите за използване от вас предмети (телефон, документи, телбод, калкулатор) 
следва да са разположени така, че да е лесно да се достигат в нормалната зона на работа. 

                                                 
 
14. Горната част на екрана трябва да е на линията точно под линията на нивото на 

очите. На тези, които носят бифокални очила може да се наложи да смалят монитора 
надолу.  

15. Настройте контраста и осветеността на монитора за да не ви се уморяват бързо 
очите. 

16. Трябва да е разположен на разстояние на дължината на ръката и изравнен с 
тялото.  

17. Трябва да е разположен перпендикулярно на прозорците и/или под източниците 
на светлина. Когато е необходимо използвайте щори за да контролирате потока на 
светлината и отблясъците от монитора. 

18. Не забравяйте да почиствате редовно с подходящи професионални почистващи 
кърпички или спрей за монитори за да бъде винаги чист. Ако използвате очила почиствайте 
и тях редовно. 



19. Ако по-често използвате документи докато работите на компютър помислете за 
държач на документи на нивото на очите.           

 

                           
20. Натискайте леко клавишите на клавиатурата. За разлика от пищещите машини 

натикът върху клавишите на клавиатурата трябва да е лек.  
21. Избягвайте да поставяте китките и ръцете си на каквато и да е повърхност докато 

пишете. Дръжте пръстите си над клавиатурата и местете цялата ръка а не протягайте пръсти 
за да достигнете определен клавиш. Не поставяйте ръцете си и дланите докато почиват на 
ръбовете на бюрото си. 

22. Дръжте мишката с отпусната ръка и не я стискайте прекалено стилно. Не 
натискайте бутоните на мишката силно.   
 

                             
23. Регулирайте стола си така че да не се притиска до сгъвките на коленете ви. 
 
При работа с лаптоп  
В днешно време се изисква специално внимание, насочено към използването на 

преносими компютри (лаптоп). Дизайнът на лаптопите не съответства на основното 
ергономично изискване към компютрите, да има отделни клавиатура и екран. В резултат от 
това,ако клавиатурата е разположена по оптимален начин спрямо служителя, екранът не е, а 
ако екранът е разположен оптимално – клавиатурата не е. използването на лаптоп може да 
създаде дискомфорт за ОДА, особено за шията и китката; това се дължи на заеманите от 
служителя пози.Безопасното използване на лаптоп като основен компютър при работа 
изисква: 

• Разполагане лаптопа на плота пред лицето, така че екранът да се вижда без 
накланяне на шията. Може да се наложи повдигането на лаптопа над повърхността на плота 
като се подложи нещо стабилно, например подложка за монитор за обикновен компютър. В 
търговската мрежа се намират и специални стойки за преносими компютри. 

• Да се използва отделна клавиатура с обратен наклон и мишка, свързана директно 
към гърба на лаптопа или към преходник. 

• Наблягане на значението на почивките и смяната на дейността за всички 
ползватели на лаптоп. 

Правете си почивки ! 
Независимо от това колко добра е работната поза, все пак продължителните 

статични пози не са здравословни. Така че работната дейност трябва да е разчетена така, че 
да се оставя време и за паузи и по-кратки паузи, по време на които служителите могат да: 

• Сменят своята работна поза по-често като леко донастройват стола или облегалката 
• Изпъват пръстите, китките, ръцете и тялото си 
• Изпълняват различни задачи, например подреждане на документи 



• Се изправят и се разходят 
• Отклонят и съсредоточат погледа си върху предмети далеч от екрана. 
 
Физическото разнообразие и редовните почивки в течение на работния ден 

улесняват отпускането на мускулите. Упражненията и протягането също улесняват 
ободряването на тялото и ума.  
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АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

Инструкция 
 за безопасна работа с копирна машина 

1.Преди използването на копирната машина задължително трябва да се запознаете с 
инструкциите за работа, приложени към нея 
2. Следвайте инструкциите и знаците, които са нанесени върху копирната машина 
3. Включете захранващия кабел директно, в лесно достъпен, заземен електрически 
контакт. Не използвайте разклонители или удължители. Ако не знаете дали 
контактът е заземен, консултирайте се с квалифициран електротехник 
4. Използвайте захранващи източници само от указаните на копирната машина 
5.Не използвайте повредени или протрити захранващи кабели 
6.Не разполагайте машината на места, където някой може да стъпи върху 
захранващия кабел или да се спъне в него.  
7.Не изолирайте и не изключвайте електрическите или механичните блокировки. 
8.Не закривайте вентилационните отвори. 
9.Никога не сваляйте предпазителите и капаците, които са предназначени за сваляне 
с инструменти 
10. Преди почистване на машината извадете захранващия кабел от контакта. Винаги 
използвайте материали, препоръчани за машината. Използването на други материали 
може да доведе до влошаване на експлоатационните характеристики, а е възможно и 
да предизвика опасна ситуация. Не използвайте аерозолни почистващи средства. 
При определени условия те могат да бъдат експлозивни или леснозапалими. 
11.Никога не работете с машината, ако забележите необичайни звуци или миризми 
от нея. Вместо това извадете захранващия кабел от контакта и се свържете с 
фирмата, която поддържа машината ви. 
12.Съхранявайте всички консумативи в съответствие с указанията, дадени на 
опаковките им 
13.Използвайте метла или влажна кърпа, за да изчистите разсипан тонер. В никакъв 
случай не използвайте за целта прахосмукачка.  
14.При разсипване на тонера избягвайте контакт с облеклото, кожата, очите и устата, 
както и вдишването на тонер.  
*Ако тонерът се разсипе върху вашата кожа или облеклото, измийте ги със сапун и 

вода.  



*В случай на попадане на тонер в очите, обилно ги измийте с вода в продължение на 
минимум 15 минути, докато дразненето изчезне. Свържете се с лекар, ако е 
необходимо.  
*При вдишване на парченца тонер преместете се на място с чист въздух и промийте 
устата с вода.  
*В случай на поглъщане на тонер изплюйте го, изплакнете устата и изпийте голямо 
количество вода, след което незабавно се свържете с лекар. 
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Инструкция за безопасна работа с принтер 

 

1.Преди използването на принтера задължително трябва да се запознаете с 
инструкциите за работа, приложени към него 
2. Следвайте инструкциите и знаците, които са нанесени върху самия принтер 
3. Не поставяйте принтера върху нестабилна повърхност 
4.Не поставяйте принтера в близост до радиатор или друг източник на топлина 
5.Не поставяйте принтера върху мека повърхност, което би ограничило 
вентилацията 
6.Не запушвайте и не покривайте прорезите на принтера 
7.Използвайте захранващи източници само от указаните на принтера 
8.Свържете принтера само към правилно заземени електрически контакти 
9.Не използвайте повреден или протрит захранващ кабел 
10.Използвайте само захранващ кабел, който е пристигнал с принтера 
11.Преди да почистите принтера винаги го изключвайте от контакта 
12.Никога не се опитвайте да ремонтирате сами принтера, а се обърнете към 
квалифициран персонал/сервиз 
13.Не използвайте аерозолни флакони до и във устройството 

14. Изключете устройството от захранващия контакт: 

 • Когато захранващият кабел е повреден или протрит 

• Ако в устройството е разлята течност 

• Ако устройството е било изложено на дъжд или вода 

• Ако продуктът падне или корпусът му се повреди. 

• Ако устройството показва значителна промяна в работата си, което показва нужда  
от сервизно обслужване. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за експлоатация на климатик 
 

1.Преди използването на климатика задължително трябва да се запознаете с инструкциите 
за работа, приложени към него 
 
2. Монтирането, ремонта, профилактиката и почистването на климатика трябва да се 
извършва само от квалифицирано лице 
 
3. Не задавайте прекалено ниски температури. Преохлаждането не допринася за 
запазването на здравето Ви. Оптималната температура за работещия човек е 21-22оC, за 
почиващия - 22-24оС, а при по-високи външни температури до 10 градуса под тях. 
 
4.Ако климатикът работи в режим на охлаждане се постарайте в помещението да не 
попадат пряко слънчеви лъчи. Затворете щорите, вратите и прозорците. В този случай 
климатикът ще може да поддържа зададения от вас комфорт без големи натоварвания на 
компресора и с ниска скорост на вентилатора. 
 
5.Не покривайте климатика и не поставяйте пред него никакви предмети, за да има 
възможно най -добра циркулация на въздуха и най-оптимална поддръжка на зададената 
температура. 
 
6.Проветрявайте  през интервал от няколко часа. 
 
7.Редовно (един път месечно) филтрите трябва да се почистват от квалифицирано лице. 
Това не само помага за очистването на праха в помещението, но и предотвратява загуба на 
мощност на климатика.  
 
8. Ако няма да ползвате климатика за по-продължителен период от време, преди да го 
изключите пуснете режим на вентилация за да изсушите вътрешното тяло и да 
предотвратите появата на мухъл или плесени по вътрешния топлообменник, както и лоши 
миризми. 
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ИНФОРМАЦИОНЕН  ЛИСТ 
 

за електрическа безопасност 
 
Електрическото оборудване се използва широко. Честата употреба и почистване може да 
направи оборудването опасно, а електричеството може да доведе до смъртен случай.  
Електрическото оборудване може да причини пожар или дори експлозия, които да наранят 
или убият хора и да причинят увреждане на съоръжения и сгради. 
Нормативната база изисква да се извършват следните проверки, свързани с 
безопасността на електрообзавеждането: 
1. За стационарните електрически уредби импедансът на защитния контур “фаза – защитен 
проводник” или “фаза – проводник PEN” се измерва и оценява с периодичност, определена 
в проекта за електрическата уредба или за съответната част от нея; във вътрешни 
инструкции, които отразяват специфичните особености на отделни приемници на 
електрическа енергия или от енергетика, но най-малко веднъж не пет години.  
Проверка се извършва и след основен ремонт на уредбите. 
2. Техническото състояние на заземителната уредба се проверява периодично в обхват и 
срокове, определени от енергетика и включва външен оглед на видимите части на 
заземителната уредба и измерване на съпротивлението на заземителите спрямо земя. 
Сроковете за това измерване са съгласно проекта на съответната заземителна уредба, но не 
по-дълги от една година. 
3.За всяка мълниезащитна уредба в експлоатация се извършват периодични и извънредни 
проверки за установяване на техническото й състояние. Сроковете за извършване на 
периодични проверки на мълниезащитните уредби и техният обхват се определят в проекта 
съобразно експлоатационните условия, като включват най-малко визуален преглед за 
състоянието на мълниеприемниците и токоотводите и измерване на съпротивлението на 
заземителите. 
1. Инсталирането на обезопасяващ ключ е един от най-добрите начини за предотвратяване 
на авария. 
2. За извършване на дейностите по електрообзавеждането е необходимо да се осигури 
квалифициран електротехник или договор с фирма.  
3. Ограничаването на достъпа до електрически табла и друго оборудване, свързани с 
електрообзавеждането, предотвратява възможността от работа по електрообзавеждането от 
неквалифициран персонал. 
4. Определянето на категорията по пожарна опасност и избора на електрически уреди, 
съобразени с определената категория намалява риска от пожар или дори експлозия, 
например в помещенията, в които се съхраняват бутилки пропан-бутан. 
5. Редовните проверки за обезопасеност и изправност намаляват риска от инциденти поради 
неизправни електрически уреди или проблем в електроинсталацията. 
6.  Спрете дефектните електрически съоръжения незабавно от експлоатация и поставете 
табела, предупреждаваща да не се използват.                              
7. Да не се поставят удължители на места, където могат да пострадат от физическо 
увреждане (дръжте ги далеч от вода, химикали, горещи повърхности, места за преминаване 
или други места, където могат да бъдат лесно повредени. 



8. Работниците да бъдат обучени за правилните начина за използване на електрическо 
оборудване, начините за изолиране на електрическото оборудване преди почистване и 
почистване близо до контакти, например да не се позволява течности да влизат в контакти 
или електрическото оборудване и как се оказва първа помощ при електрически изгаряния. 
9.   Пазете кабели, щепсели, контакти и кутии в добро състояние. 
10.Пазете електрически контакти без пукнатини и омазняване за да се 
избегне късо съединение. 
11. Поставяйте електрическо оборудване далеч от водата. 
12. Дръжте ръцете, лицето, косата, дрехи и бижута далеч от движещи 
се части. 
13.Не издърпвайте щепсела чрез издърп ване за кабела. 
14. Изключвайте от контакта чрез издърпване със захващане на щепсела 
 

                                                                                                       
15. Подсушавайте ръцете си добре преди да докосвате електрическо оборудване 
16. Веднага изключете захранването, ако видите искри, дим, замирише на изгоряла 
пластмаса или почуствате изтръпване или електрически шок.  
 
Как да помогнем на жертва на токов удар? 

В случай на токов удар не докосвайте жертвата и не започвайте да оказвате първа 
помощ, докато контакта с източника на електроенергия не е прекъснат. 

                                    
Изключете източника на електроенергия. Ако това не е възможно, прекъснете 

контакта на жертвата с електричеството, като използвате сух обект, който е диелектрик, 
като метла или дълга дървена дъска. Докато правите това, стойте на сухо върху изолиращ 
материал. 

Ако пострадалият е в безсъзнание и дишането му е слабо и конвулсивно, или няма 
дишане и пулс, то не трябва да се счита за мъртъв, а за изпаднал в клинична смърт. 
Необходимо е: 

 Тялото да се освободи от тесни дрехи, а копчетата да се разкопчеят; 
 Да се разтвори устата; 
 Да се освободи устата от нечистотии, изкуствени челюсти и др.; 
 Да се пристъпи към изкуствено дишане, като най-ефикасни са методите “уста в уста” 

и “уста в нос”; 
 При липса на пулс се пристъпва към индиректен масаж на сърцето. 

Долекарската помощ на пострадал от електрически удар следва да продължи до 
пристигане на лекарски екип или до транспортирането му до здравно заведение.Само 
компетентно медицинско лице може да констатира настъпила смърт. 

Строго се забранява заравянето на пострадалия в земя или други действия, които 
биха затруднили дишането му 
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ИНФОРМАЦИОНЕН ЛИСТ 
 

за безопасна работа с мопове и кофи 
 

Работещите, извършващи почистване използват разнообразно оборудване, включително 
метли, четки, кофи, парцали, различни машини и т.н. Основните опасности при използване 
на мопове и четки са свързани с: 

 прекомерно протягане 
 неудобни пози и повтарящи се движения 
 подхлъзване и препъване при мокро почистване с моп 
 химически опасности от почистващи разтвори  
 вдишване на прах при метене 
 ръчна работа с тежести. 

 
1. Необходимо е да се закупят ергономични  мопове и четки т.е. да отговарят на ръста и 
теглото на работника. 
2.  Да се осигури кофа с по-голяма преса за изцеждане, така че изстискването да се 
осъществи с едно притискане на бърсалката. 

                                                                                      

                                             
3. Осигурете кофа с колела, което ще спомогне за намаляване на физическото натоварване 
и ще улесни придвижването. 
4. Осигуряването на по-висока кофа ще спомогне за намаляване натоварването на гърба и 
кръста при изцеждане на бърсалката. 
5. Тънката дръжка на кофата причинява значителен натиск върху дланта. Добавете 
уплътнение или поставете по-дебела дръжка. По този начин има по-голяма сила на захвата 
и ще се чувства по-малък натиск върху ръката.  
 

                                                   



6. Работещите трябва  да сменят ръката, с която носят кофата, да се използват две кофи с 
по-малко съдържание, които да се носят във всяка ръка и да се пълни по-малко вода.  
7. Може да се направи маркировка на кофата, която да показва запълване 
до две трети, която да улесни работещите при вземане на решение относно 
нивото на пълнене. 
8. Осигурете кофи с отвор за източване на водата от долната страна, като източването се 
прави в канал, който е на пода. 

                                                                                 

                                
 
9. Осигурете по-дълги дръжки за работещите с по-висок ръст, което ще им позволи да 
останат по-изправени по време на работа, като по този начин ефективно се намалят 
болките, дискомфорта и проблемите със стойката 
на тялото. 
10. За работници с по-нисък ръст са необходими мопове с по-къса дръжка. 11. 
Алтернативно решение е да се доставят мопове с удължаващи се дръжки, така че всеки да 
има възможност сам да настройва необходимата му дължина. 
12. Дръжката на мопа трябвя да е с гумена обвивка, която да омекотява за хвата или 
добавете такава обвивка на вече използваните мопове. 
13.Препоръчително е  да се използват микрофибърни бърсалки, които имат следните 
предимства: главта на мопа е подвижна и улеснява маневрирането, не се изисква изстисква 
не, подовете съхнат по-бързо, мопът е по-лек и прави почистването по-бързо. 
 
Съвети за работещите 
14. Сменяйте ръката, с която държите горната част на дръжката. 
15.Поддържайте неутрална поза на гърба. 
16.Избягвайте прекаленото усукване. 
17.Сменяйте крака, с който поемате основната тежест на тялото. 
18.Дръжте ръцете си близо до тялото, за да не натоварвате раменете. 
19. Дръжката на мопа трябва да достига на височина между брадичката и очите ви. 
20.Използвайте моп с подходящ размер и който да не е твърде тежък, когато го намокрите. 
21.Не вдигайте пълната с вода кофа – тя е тежка и нестабилна. 
22. Мокрият моп може да тежи много, когато се е напоил, ако не го изстискате. 
23.Работата с добре напоен моп натоварва дланта и пръстите, както и повишава риска от 
увреждане на гърба. 
 

 

 

 

 

 



ПРОФИЛИРАНА ГИМНАЗИЯ «ХРИСТО БОТЕВ» 
ГР. ПОПОВО, УЛ. «6-ти СЕПТЕМВРИ» 8А 

телефон: 060844005, gsm: 0878310300 
e-mail: gimn_popovo@abv.bg, http://gimn-popovo.com 

 

УТВЪРЖДАВАМ:……………………… 

АТАНАС АТАНАСОВ 
Директор на ПГ ”Христо Ботев” гр. Попово 

 

ИНСТРУКЦИЯ 
 

за безопасна работа със стълба 
 

1. Необходимо е избор на подходяща стълба или платформа за извършваната работа, като 
се вземе в предвид  каква тежест ще се държи при използване на стълбата, на каква 
височина трябва да се достигне, ще се 
работи ли продължително време, ще се наложи ли да се работи в странична 
поза. 
2.Преди работа трябва да се извърши проверка на изправността на стълбата - да направим 
оглед за пукнатини, сцепване, нащърбявания, изкривявания, корозия и липсващи части и да 
не използваме стълбата, ако установим неизправност. 
3. Преди работа със стълбата е необходимо да осигурим, че степенките не са замърсени с 
кал, масло или друго, което може да е източник на подхлъзване. 
3. Стълбата трябва да бъде правилно позиционирана. 

                                       
4. Правилното позициониране на стълбата зависи от пет стъпки: оглед на мястото, където 
ще се постави стълбата, преместване на стълбата на това място, изправяне на стълбата, 
осигуряване на стълбата и тестване. 
5. Трябва да се уверим, че има достатъчно пространство, например за поставяне в 
позицията 4:1 при едностранна стълба – това означава заставайки “ребром” до стълбата от 
страната на изкачване и поставяйки свита ръка в хоризонтално положение, лакътят да 
опира в стълбата. 
6. Ако използваме стълба в коридор, в близост до незаключени врати и други места, където 
може да бъде блъсната или съборена от преминаващи хора, е необходимо да вземем 
предпазни мерки за предотвратяване изблъскането на стълбата чрез ограждане, 
предупредителни надписи и табели или охрана. 
7. В някои случаи може да е необходимо да осигурим втори човек, който да пази и/или 
продържа стълбата, за да може работата да бъде извършена в пълна безопасност. 
8. Трябва правилно да се използва  стълбата - една от най-големите грешки е използването 
на двустранна стълба като едностранна. 



9. Използването на противоплъзгащи се обувки, които не са замърсени с кал, масло и други 
хлъзгави материали ще ограничи риска от подхлъзване и падане. 
10. Трябва да се  спазва правилото на трите опорни точки – във всеки един 
момент да има опора на две ръце и крак или два крака и ръка и това да става винаги с лице 
към стълбата. 

                                                                        
11. При протягане извън зоната на обсег може да се загуби равновесие. За да се избегне 
това тялото се държи центри- рано на стълбата, а при необходимост от достигане на точка, 
която е извън зоната на досег, да се премести стълбата на подходяща позиция. 
12. Правилото е, че не бива работещият на стълба да се протяга на повече от една ръка 
разстояние. 
13.Носенето на тежки или обемисти материали също създава риск от падане. При такива е 
подходящо да се работи по двама или да се използват други средство за повдигането им, 
например платформена количка. 
14. За неизправни стълби се считат стълби със следните дефекти: 
• счупени, липсващи и повредени стъпала; 
• стъпала, чиято връзка със страницата е разхлабена; 
• дървени стъпала, страници и подпори с пукнатини и признаци на загниване; 
• стъпала с недопустимо износване; 
• стъпала, свързани неправилно към страницата; 
• счупени и повредени страници; 
• метални стълби с деформирани (смачкани) стъпала и страници; 
• метални стълби с пукнатини и корозирали елементи. 
15. За правилната подръжка и проверки трябва да се  определи  лице, което да осъществява 
периодичен контрол за изправността, което да бъде преминало обучение за обхвата на 
проверките за изправност. 
16. За защита на преносимите метални стълби от корозия се нанася предпазващо покритие 
поне един път годишно.  
17. Дървените стълби не трябва да бъдат боядисвани, защото боята може да направи 
невъзможно откриването на пукнатини или други дефекти в дървото.  
18.Те трябва да бъдат защитени срещу дървояди, гниене, плесени и пр. 
19. Животът на стълбата ще бъде удължен, ако: 
• се съхраняват в добре проветрени помещения, като дървените се пазят от прекомерна 
влага; 
• далеч от печки, тръби на парно или радиатори; 
• изправени вертикално в затворено положение, за да се намали риска 
от огъване или усукване; 
• закрепени, така че да се предотврати риска от падане при сблъсък. 
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И Н С Т Р У К Ц И Я 

 
ЗА „РЪЧНА РАБОТА С ТЕЖЕСТИ” 

 
«Ръчна работа с тежести» означава всяко пренасяне или поддържане на тежест от един или 
повече работещи, което включва вдигане, носене, поставяне, бутане, теглене, или 
преместване на тежести. Най-честите здравословни проблеми, които могат да възникнат от 
ръчна работа с тежести, са увреждания 
на мускулите, сухожилията, ставите; дискови хернии, травми и др.  
 
1. Всеки работник, който извършва ръчна работа с тежести да е преминал инструктаж за 

вдигане, преместване, носене и подреждане на различни видове тежести. 
2. Всеки работник, който извършва ръчна работа с тежести да е запознат с рисковете, на 

които е изложен, ако не изпълнява същата правилно. 
3. Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести да изпълнява точно дадените 

инструкции за защита на здравето и безопасност. 
4.  Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести да съдейства на 

работодателя за изпълнение на взетите от него мерки. 
5. Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести да използва по 

предназначение осигурените му от работодателя технически средства. 
6. Всеки работещ при извършване на ръчна работа с тежести да повишава квалификацията 

и знанията си относно изискванията за здравословни и безопасни условия на труд при 
ръчна работа с тежести. 

7. Забранява се ръчна работа с тежести, включително и с помощта на транспортни 
средства , от лица до 18-год.възраст. 

8. Ръчна работа да не се възлага на бременни жени и родилки до 6-я месец. 
9. На лицето, което ще извършва ръчна работа с тежести да му се направи предварителна 

оценка на физическата годност. 
10. Периодично да се оценява въздействието на ръчната работа с тежести върху 

работоспособността и здравето на работещите. 
11. При оплаквания от страна на работещите с тежести веднага да се уведоми Службата по 

трудова медицина, с която фирмата има сключен договор. 
12. Периодично да се извършват необходимите профилактични медицински прегледи, 

определени от Службата по трудова медицина. 
13. Всички проблеми свързани с ръчната работа с тежести да бъдат обсъждани с 

управителя. 
14. Всички нормативни изисквания свързани с ръчната работа с тежести да бъдат 

обсъждани с управителя. 
15. Да се спазва „добра техника” за ръчна работа с тежести. 



 
  Спри и помисли! 
т.е. планирай операциите, като предварително помислиш къде трябва да се постави 
тежестта, нуждаеш ли се от помощ, обследвал ли си обекта, почистил ли си 
препятствията и др. 

 
  Заеми правилна поза при вдигане на тежестта: 

 сгъни коленете така, че когато ръцете хващат тежестта, тя да бъде колкото е възможно 
по-близо до тялото и на височината на кръста; 

 дръж гърба изправен и се наведи леко напред, за да я хванеш добре и се обърни с лице 
към посоката на движението; 

 извършвай вдигането без резки движения; 
 не вдигай тежестта по-високо от нивото на раменете; 
 стъпалата да са наместени така, че да създават балансирана и стабилна основа. 
 

  Заеми правилна поза при пренасяне на тежестта: 
 поддържай тежестта близо до тялото; 
 движи се плавно и равномерно. 
 

 Хвани здраво тежестта 
 
16. При вдигане на тежести работникът да поема товара от разстояние не по-голямо от 

дължината на предмишниците. 
17. Работещият да вдига товара от ниво не по-ниско от височината на коленете и до нива не 

по-високо от височината на раменете. 
18. При ръчна работа с тежести работникът да държи по възможност гърба си по-изправен, 

като се навежда в областта на кръста и повдига тежестта чрез подходящо приклякване. 
19. При вдигане и пренасяне на тежести работникът да не извършва усукващи движения 

около оста на тялото си. 
20. При манипулиране с товари, които могат да се протрият ръцете, да се използват 

подходящи за целта ръкавици. 
21. При вдигане на товар да се убеди, че същият не надвишава допустимите физиологични 

норми и възможности. 
22. Да спазва следните физиологични норми за ръчна работа с тежести: 

 Разстоянието за редовно ръчно пренасяне на тежести се ограничава до 2 м.за жени и 
30м.за мъже; 

 Теглото на товара да не превишава при вдигане, преместване и пренасяне на 
разстояние до 2м. 15кг.за жени и 50 кг.за мъже; 

 Теглото на товара да не превишава при вдигане, преместване и пренасяне на 
разстояние до 30 м. 30 кг.и се извършва само от мъже. 

23. При здравословни проблеми веднага да уведоми Управителя. 
24.Да се явява на провежданите за сметка на работодателя профилактични медицински 
прегледи. 
 
Движения и пози, които са потенциално опасни за гърба, ако се повтарят 

често или за продължителен  
период от време  

при ръчна работа с тежести 
 
����  Навеждане напред (с превит гръб) 
Прекомерното повтаряне на тези движения може да доведе до нарушения на 
диска и сухожилията поради следните причини: 
- неестествено прегърбване (превит гръб) 



- притискане в предната страна на диска 
- разпъване на гръбните сухожилия и задната част на диска 
- увеличение на напрежение на диска  
 

                                              
 
����  Завъртане настрани при навеждане напред 
Тази поза за момента напряга гърба в най-голяма степен и има следните 
ефекти върху гръбначния стълб и дисковете: 
- неестествено прегърбване (превит гръб) 
- свиване на предната и страничната част на диска 
- изпъване на задната и страничната част на диска  
- прекъсване на влакната в пръстена 
- увеличение на напрежение на диска  

                                                   
���� Хващане на товара при навеждане назад 
Тази поза има следните ефекти: 
- прекомерно превиване на гърба 
- изпъване на задната част на диска и задните сухожилия 
- увеличение на напрежение на диска  

                                            
���� Коленичене или стоене клекнал продължително време 
Тази поза не само е опасна за сухожилията, но и натоварва мускулите и 
сърцето. Въпреки че е трябва да свиете колената си, за захванете товара, не ги 
свивайте над 90°. 
 



 

                                               
 

ПРАВИЛНО РЪЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВАРИ 
 
 

                                                                            
 

 
 

НЕПРАВИЛНО РЪЧНО ОБРАБОТВАНЕ НА ТОВАРИ 
 
 
 

                                                  
 
 
 
 

НЕ ИЗВИВАЙ И НЕ ИЗКРИВЯВАЙ ГЪРБА !!! 
ФИЗИОЛОГИЧНИ НОРМИ 

 
 
РАЗСТОЯНИЕ- до 2 m: 
- за единичен товар - 15 kg за жени и 50 kg за мъже; 
 
- общо за смяна - 4000 kg за жени и 10000 kg за мъже; 
 
до 30 m (само от мъже): 
- за  единичен товар - 30 kg ; 
- общо за смяна - 6000 kg  
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