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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд. 

2. Правилникът се отнася за всички участници в УВП и трудовата дейност и урежда техните права и 

задължения по осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение и труд. 

3. Той включва задължения на отговорните лица: 

 - директор 

 - заместник-директор 

 - отговорник лаборатория – физика, химия, биология 

 - учители по физическо възпитание и спорт 

 - домакин 

 - персонал, отговарящ за пропускателния режим в сградата 

ІІ. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ОТГОВОРНИТЕ ЛИЦА: 

ДИРЕКТОР 

1. Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията на ПБТ в училище, по други действащи 

нормативни документи и указания и заповеди на МОН, по въпроси на охрана на труда. 

2. Изисква и осигурява медицински преглед на учащите, организира заедно с медицинската сестра 

провеждането на всички видове здравни мероприятия и поддържането на реда и хигиената в сградата 

и двора. 

3. Упражнява контрол по прилагане и спазване изискванията за провеждане на инструктажите и 

обучението по БХТ и ПО. 

4. Лично отговаря по изпълнението и контрола за безопасните условия при трудовата дейност на 

учащите през време на учебната работа в кабинетите, лабораториите и извън учебното заведение. 



5. Директорът осигурява: 

 - подходящи помещения за учебни кабинети, лаборатории, като не допуска превръщането на 

неподходящи тавански , избени или сутеренни помещения за това; 

 - необходимите средства за мероприятията по охрана на труда; 

 - щателен преглед на цялото/или част от него/ учебно заведение след извършен основен ремонт, като 

особено внимание се обръща на закрепването на вратите, прозорците, обезопасяването на електрическите 

инсталации и съоръжения. 

6. Ежегодно да докладва на ПС за състоянието на БХТ и ПО, за причините, довели до трудови злополуки 

и предприетите мерки за отстраняването им. 

7. Осигуряване своевременно съставяне на акт за допусната трудова злополука или професионално 

заболяване както и разследване на причините, довели до това. 

8. Отговаря за пожарообезопасяването чрез спазване наредби и предписания. 

9. Осигурява необходимото противопожарно оборудване и мястото за разполагането му. 

10. 1Осигурява изготвянето на инструкции и правила за пожаробезопасност. 

11. Осигурява условия за опазване живота и здравето на учениците, педагогическия и непедагогически 

персонал в следните направления: 

 - забранява носенето на огнестрелно и хладно оръжие в сградата и района на училището; 

 - забранява актовете на насилие, извършени от ученици или на ученици. 

 

ЗАМЕСТНИК-ДИРЕКТОР 

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

управлението на дейността по охраната на труда в процеса на учебната дейност на учащите. 

2. Съдейства и контролира за редовното и правилно провеждане на инструктажите и обучението за 

безопасна работа. 

3. Да изисква от учителите, водещи упражнения в лабораториите да поставят на видно място инструкции 

за безопасна работа. 

4. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения.Не допуска използването им 

за други цели, освен при нужда за гасене на запалване или пожар. 

5. Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилна експлоатация на отоплителните 

съоръжения и електрическите инсталации и уреди и спазване на противопожарните норми. 

 

ОТГОВОРНИК ЛАБОРАТОРИЯ – ФИЗИКА, ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ 

1. Да изисква, устрои и обзаведе кабинета/лабораторията/ в пълно съответствие с изискванията на БХТ и 

ПО. 

2. В началото на срока преди започването на обучението в кабинета/лабораторията/ учителят да проведе 

по утвърдена програма необходимия първичен /общ/ инструктаж по БХТ и ПО с учениците и да го 

регистрира в книгата за инструктажа, като попълва пълно и точно всички графи.В инструктажа 

особено внимание да обръща на поведението, което трябва да се спазва по време на работа в кабинета. 

3. Да обучава учениците на правилно и безопасно провеждане на опитите.Да дава ясни и недвусмислени 

указания и нареждания за безопасна работа в кабинета. 



 

ХИМИЯ, БИОЛОГИЯ 

1. Да се спазват изискванията на ПТБ в училище. 

2. За обучение в кабинета по химия се допускат ученици, които са преминали първоначален инструктаж 

по БХТ и ПО по утвърдената програма. 

3. Не се допуска по време на учебно занятие да работят самостоятелно, без наблюдение на учителя. 

4. Оставяне на ученици по време на почивка в кабинета без присъствие на учител не се допуска. 

5. При възникване в учениците на някакви неясноти след започване работа по опита, те незабавно да 

поискат съвет от учителя. 

6. Към учениците да се проявява взискателност за точна и вярна работа с химическите препарати и 

вещества и безпогрешно да познават несъвместими един с друг химикали. 

7. Пренасяне на съд с горяща течност  трябва да се държи с две ръце.Дъното на съда се държи с една 

ръка, под която е поставена кърпа. 

8. Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни химически вещества от дамаджани и 

други обемисти съдове от ученици. 

9. По време на работа с отровни вещества е забранено храненето в лабораторията. 

10. Забранява се да се изхвърлят в съда за отпадъци каквито и да са отпадни материали, напоени с бензин, 

газ или други лесно запалими вещества. 

11. Горящи вещества, които не са разтворими във вода/бензин, етер, терпентин и др./, не трябва да се 

гасят с вода.Разтворимите във вода – спирт и други могат да се гасят с вода. 

 

ФИЗИКА 

1. Да се спазват изискванията на ПТБ в училище. 

2. За обучение в кабинета по физика се допускат ученици, които са преминали първоначален инструктаж 

по БХТ и ПО по утвърдена програма. 

3. Кабинета да бъде подходящо и достатъчно осветен и приспособен за бързо затъмняване, когато се 

провеждат специални опити или се налага прожектиране на филми.В непосредствена близост да има 

хранилище за съхраняване на уреди и др.апаратура. 

4. Ел.инсталацията да бъде направена по начин в съответствие с изискванията на Правилника за 

устройство на електрическите уредби. 

5. Преди започване на занятията в кабинета, учителят да инструктира учениците за безопасното 

провеждане на предстоящите опити, като се обърне внимание на опасните моменти. 

 

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ 

1. Уредите във физкултурния салон да бъдат здрави и неподвижно закрепени. 

2. Не се допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасности от наранявания. 

3. Да се играе винаги на гимнастически постелки. 

4. Да се осигурят средства за увеличаване на триенето между контактните части на уреда на тялото и 

уреда. 



5. Да се поддържа ред и последователност при изпълнение на упражненията, които са свързани с 

повишена динамика. 

6. Абсолютно е необходимо да се следи за физическото и психическо то състояние на учениците. 

7. Баскетболните табла, ханбалните врати, волейболните колони и др.трябва да бъдат закрепени здраво. 

8. Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани. 

9. При хвърляния на уреди строго да се съблюдава да няма хора на мястото около попаденията им. 

10. Местата за занимания по физическо възпитание трябва да отговаря на хигиенните изисквания за 

осветление, чистота на въздуха, температура. 

11. Не се допуска учениците да играят самостоятелно без наблюдение от учител. 

 

ДОМАКИН 

1. Осъществява от името на директора координация в работата за осигуряване на безопасни и 

здравословни условия на труд за щатния персонал и учениците за предпазване от рискове. 

2. Провеждане на начален инструктаж по БХТ и ПО: на всички новопостъпили в училище. 

3. Изисква и контролира осигуряването на  необходимите работни и специални облекла. 

4. Периодично информира директора за състоянието на условията на труд в училище и за хода на 

изпълнението на поставените задачи, заповеди и предписания. 

5. Дава предложения за подобряване условията на труд. 

6. Съвместно със заместник-директора : 

- следи и се грижи за наличността и изправността на противопожарните  съоръжения; 

- организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и обучение за 

противопожарна охрана; 

- следи за състоянието на проходите за евакуация. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА В КОМПЮТЪРНА ЗАЛА 

1. Да се спазват изискванията на ПБТ. 

2. За ползване на техниката в залата се допускат ученици, преминали първоначален инструктаж. 

3. Задължително е наличието на ел.табло за отделно захранване на техниката. 

4. Всички компютри следва да са обезопасени против директен и индиректен размер с ел.ток. 

5. Оставане в залата без присъствие на учител не се допуска. 

 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПИРЕДБИ 

1. Правилникът е задължителен за всички педагогически специалисти, ученици и служители. 

2. Той се актуализира при разкриване на нови лаборатории и при изменение на правилата и изискванията 

за използването им. 

3. Директорът на училището организира запознаването на учениците, педагогическите специалисти и 

служителите с изискванията на настоящия правилник. 

4. Правилникът е приет на заседание на Педагогически съвет съгласно Протокол № 9 от 12.09.2019 г. 


