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Раздел I. 

Общи положения: 
 Чл. 1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на 

безопасни условия на обучение при бедствия, аварии и катастрофи в  

ОУ „ Георги Стойков Раковски”с. Гълъбец  

 Чл. 2. Изискванията  са за всички служители, ученици, родители на 

учениците, както и за външните лица, посещаващи по различен повод 

учебното заведение. 

 Чл. 3. Правилникът определя задълженията на длъжностните лица и 

различните категории персонал, съобразно длъжностната им 

характеристика по осигуряване на безопасни и здравословни условия на  

труд при бедствия, аварии и катастрофи. 

 Чл. 4. Всички служители при извършване на ежедневната си дейност, 

подлежат на контрол за спазване на правилата по безопасно възпитание и 

обучение на учениците.   

РазделII.  

Основни задължения на участниците в педагогическия 

процес и родителите за осигуряване и спазване на безопасни 

условия на труд при бедствия, аварии и катастрофи. 

Чл. 5. Всеки работник, служител или посетител носи лична отговорност 

за:  

1. Здравето и безопасността си, както и за здравето и безопасността на 

другите лица, засегнати от неговата дейност, в съответствие с 

квалификацията си и дадените му от директора и Комисията за 

извършване на инструктаж, организация и контрол на дейностите по 

безопасни условия на  труд правомощия.  

2. Правилното използване на машините, апаратите, опасните вещества и 

материали и другото работно оборудване.  

  

3. Правилното използване на средствата за колективна защита, без 

отстраняване и самоволна подмяна.  

4. Незабавното информиране на директора за всяка възникнала 

обстановка при работа, която може да представлява непосредствена 

опасност за тяхното здраве и за всички неизправности в оборудването за 

работа и средствата за колективна защита.  

  

Раздел III. 

Специфични задължения на служителите и работниците в 

училището  

Директор:  

Чл. 6. Директорът е задължен да осигури здравословни и безопасни 

условия на труд в училището, така че опасностите за живота и здравето 



на учениците, служителите, работниците и посетителите да бъдат 

отстранени, намалени или ограничени.  

Чл. 7. Директорът, в качеството си на работодател, разработва и 

утвърждава правилата за осигуряване на здравословни и безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд.  

Чл. 8. Директорът носи отговорност за съответствието на правилата за 

осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд с 

нормативните изисквания в Република България.  

  

Чл. 9.  Директорът отговаря за цялостната организация, изпълнение и 

контрол на дейностите по осигуряване на безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в училището.  

Чл. 10. Директорът създава оптимални условия за предотвратяване на 

злополуки, аварии и пожари и в случай на възникване на такива 

информира незабавно съответните институции по установения ред.  

Чл. 11. Предлага за обсъждане в края на всяка учебна година създадените 

условия за безопасно възпитание, обучение и труд и предлага мерки за 

оптимизиране както и по противопожарна охрана, причините довели до 

трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им.  

  

Чл. 12. Директорът осигурява:  

1. Необходимото противопожарно оборудване и мястото за разполагането 

му.  

2. Щателен преглед на цялото /или на част от него/ училище след 

извършен основен ремонт, като особено внимание се обръща на 

закрепването на вратите, прозорците, обезопасяването на електрическите 

инсталации и съоръжения/зануляване, заземяване/ монтирането на 

машините, изискванията по хигиената на труда, противопожарна охрана и 

др.  

3. Съгласуването с противопожарните органи определя пътищата за 

евакуация на учениците, служителите, работниците и посетителите на 

училището.  

4. Състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатация на 

отоплителните съоръжения, електрическите инсталации и други 

съоръжения – относно тяхната обезопасеност.  

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

пожаробезопасност.  

6. Спазване на всички правила за пожаробезопастност при провеждане в 

училището на несвойствени мероприятия, вечери, празници и 

развлечения и други.  

  



7. Осигуряване на съответстващо обезопасяване на изходите на 

училището, когато те са в близост до улица с интензивно движение.  

8. Редовното провеждане на видовете инструктаж по безопасност и 

хигиена на труда и противопожарна охрана.  

Педагогически персонал  

Чл. 13. Учителите носят отговорност за опазване на физическото и 

психическото здраве и живота на учениците по време на учебните 

занятия.  

Чл. 14. Учителите носят отговорност за опазване на физическото и 

психическото здраве и живота на учениците по време организирани 

дейности извън училището – разходки, излети на открити, посещения на 

театри и др. развлекателни дейности, екскурзии, организиране на летен и 

зимен отдих и др.  

Чл. 15. Учителите са задължени да познават и да спазват правилата за 

безопасно обучение, възпитание и труд.  

Чл. 16. Учителите на отделните паралелки:  

1. следят непрекъснато за здравословното състояние на учениците;  

2. контролират спазването на здравно-хигиенните норми и изисквания;  

3. в игровата и учебната дейност учителите използват безопасни и 

безвредни помагала и учебно-технически средства;  

4. запознават учениците с правилата за безопасност при работа с 

различни материали и предмети;  

5. обучават учениците да спазват правилата за безопасност и култура на 

движението;  

 6. носят отговорност за недопускането на материали и вещества, които 

могат да бъдат потенциална заплаха за живота и здравето на учениците;  

8. осигуряват оптимален надзор при работа на учениците с предмети, 

които могат да предизвикат пожар;  

 Чл. 17. Класните ръководители, учителите и ръководителите на 

допълнителни дейности не допускат деца без надзор в близост до опасни 

уреди и съоръжения .  

Задължения на помощно-обслужващия персонал  

Чл. 18. Обслужващите лица в училище заедно с учителите полагат грижа 

и съдействат с проява на отговорно отношение за опазване живота и 

здравето на учениците.  

Чл. 19. Обслужващите лица подпомагат активно учителите при 

осъществяване на възпитателната дейност и обслужването на учениците. 

Чл. 20. Работникът по поддръжката  на училището носи отговорност за 

недопускане повредени/ с нарушена цялост врати прозорци, мебели, 

спортни съоръжения, битова техника, отоплителни уреди и т.н., които 

могат да бъдат опасни за живота и здравето на учениците.  

  

Родители  



Чл. 21.  Родителите са длъжни:  

1. да спазват правилата за безопасност на възпитание, обучение и труд в 

училището;  

2. да не ползват под никакъв предлог действия, които ще нарушат 

създадената организация за безопасност в училището;  

3. да спазват стриктно указанията на работещите в училището при 

възникнала необходимост.  

(2) Родителите, като пълноправни партньори в отглеждането и 

възпитанието на децата, носят отговорност за:  

1. за стриктно спазване на вътрешните правила за осигуряване условия за 

безопасно възпитание и обучение на учениците;  

2. познаването и спазването на основните правила за действие при 

бедствия, аварии и катастрофи в училището;  

3. подпомагането на децата за овладяване достъпни правила за 

безопасност и поведение при бедствия, аварии и катастрофи.  

Ученици  

Чл. 22. (1) Учениците имат право на достъпна и съобразена с възрастта 

им информация за правилата за безопасност.  

(2) Учениците участват в организирани форми на обучение, отнасящи се 

до:  

1. безопасност на движението по пътя;  

2. безопасно поведение при бедствия, аварии и катастрофи;  

3. правила за безопасни игри и предпазване от нараняване при други 

дейности: физически занимания, трудово-конструктивна дейност; 

достъпни трудови и битови дейности;  

4. овладяване на правила за общуване без прояви на насилие и агресия.  

(3) Учениците се запознават с достъпни за възрастта си правила по 

създаване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд.  

(4) Задължително през летния и зимния сезон да се провеждат 

инструктажи за безопасност при движение и игра в двора и извън 

училището при различни прояви на туризъм.  

(5) Учениците участват активно в проиграването на плана за евакуация 

при евентуален пожар, бедствия и аварии. Проиграният план се отразява 

в материалната книга. След проиграване на плана, председателят на 

комисията за пожарна безопасност изготвя писмен отчет за начина на 

провеждане и времето за евакуация на учениците и персонала от сградата, 

който отчет представя на директора.  

Чл. 23. Общи изисквания:  

(1) При провеждане на възпитателната, учебната, игрова и трудова 

дейност в училището се спазват установените в страната единни правила, 

норми и условия по отношение на:  съоръжения, уреди, материали, 

вещества, предоставени за ползване;  



(2) За осигуряване на безопасни условия се спазват установените в 

Република България правила:  

1. ремонт, монтаж и демонтаж на машини и апарати;  

2. ремонт на ел.инсталация, ВиК инсталации;  

3. строително-монтажни дейности на сградата и в двора.  

 В началото на всяка учебна година комисия в състав:  

председател: Мариана Пейкова  

членове: Павлина Събева и Красимира Иванова 

проверява състоянието на всички видове инсталации, машини, 

съоръжения, пожарогасители, отоплителни уреди и готовността им за 

започване на учебни занимания и съставя протокол, който се предава на 

директора.  

Раздел IV  

Изисквания към съоръжения и работни места за безопасна работа  

Чл. 24. Работата с електрическите инсталации и електрическия ток трябва 

да се извършва в съответствие с изискванията на Правилника за 

устройството на електрическите уреди и Правилника за безопасността на 

труда при експлоатация на електрическите уреди и съоръжения, като се 

спазват следните правила:  

1. конструкцията, видът на изпълнението, начинът на монтажа и класата 

на използваните машини, апарати, уредби, кабели, проводници и други 

електрически съоръжения трябва да отговарят на номиналното 

напрежение на мрежата, на условията в обкръжаващата ги среда и на 

изискванията на споменатите правилници и стандарти;  

2. използваните в електрическите уредби съоръжения по своите 

нормирани, гарантирани и изчислени характеристики трябва да 

съответстват на работните условия на дадената електрическа уредба;  

3. при всяка електрическа уредба трябва да бъде осигурена възможност за 

лесно разпознаване на частите, отнасящи се до отделните нейни 

елементи. Схемата да бъде проста и ясна, съоръженията – подходящо 

разположени и с необходимото оцветяване, надпис, маркировка и 

сигнализация;   

4. за да не се допусне нещастен случай при евентуално нарушение на 

изолацията, токопроводните части на електрическите консуматори и 

съоръжения, които нормално не са под напрежение, трябва да бъдат 

предпазно занулени или електро-обезопасени по друг начин, против 

допирно напрежение;  

5. състоянието на изолацията и сигурността на електро-обезопасяването 

трябва да бъдат проверявани най-малко 2 пъти през годината;  

6. експлоатацията на подвижни електроконсуматори за напрежение над 

42 волта, които не са с двойна изолация на корпуса, се допускат само ако 

се захранват чрез контакти и щепсел тип „шоко“ или са осигурени против 

допирно напрежение с помощта на автоматично изключващо устройство;  



7. прокарването на електрически проводници от силови и съобщителни 

инсталации в една и съща тръба е забранено;  

8. всички електрически табла – главни, разпределителни и пускови, 

трябва да бъдат изключвани.  

Раздел V  

Противопожарна охрана  

Чл. 25. Създаване на условия за недопускане на пожари  

(1) Противопожарни изисквания към помещенията:  

1. На територията и в помещенията на училището трябва да се поддържа 

чистота.  

Всички горими отпадъци и смет да се изнасят своевременно на 

определените за целта места.  

2. Към всички помещения и съоръжения по всяко време трябва да бъде 

осигурен свободен достъп.  

3. Пътищата, подходите и входовете към помещенията и съоръженията 

трябва да бъдат винаги в изправност, свободни от всякакви материали, а 

през зимата – почиствани от снега.  

4. Евакуационните изходи трябва да бъдат устроени и поддържани 

съобразно изискванията на противопожарните строително – технически 

норми и винаги свободни от всякакви материали, с оглед винаги да могат 

да се отварят.  

5. При необходимост се допуска да бъдат заключвани, като за 

изправността на заключващото съоръжение отговаря домакинът. За 

осигуряване на бързо отключване при директора се съхраняват комплект 

ключове за евакуационните врати. Място на съхранение е известно на 

всички от персонала.  

(2) Противопожарни изисквания при провеждане на масови мероприятия 

– тържества, развлекателни дейности за децата, квалификационни 

дейности за възрастни и други.  

1. Организаторите на мероприятието преди започването му щателно 

трябва да проверят помещението, запасните изходи и осигурителните 

средства за гасене.  

2. През време на провеждане на мероприятието учениците са под надзора 

на дежурен учител, инструктиран за правилата на противопожарна охрана 

и за правилата за евакуация на учениците в случай на пожар.  

3. При провеждане на масови мероприятия е забранено:  

- произвеждането на светлинни ефекти с използване на химически 

вещества, които могат да причинят пожар;  

- да се загасява напълно светлината в помещението;  

- да се обличат учениците с костюми, непропити с огнезащитни състави.  

4. При провеждане на новогодишни тържества е забранено:  

- поставянето на елхата на разстояние по-малко от 1м от стената;  

- поставяне на елхата в положение, затрудняващо излизането от 



помещението;  

- украсяването на елхата с играчки и памук, непропити с 

огненозапалителни състави;  

- използването на свещи, бенгалски огън и други подобни запалителни 

материали.  

Чл. 26. Контрол по изпълнението осъществява директорът.  

Раздел VІ  

Дейност в случай на пожар, авария или природно бедствие  

Чл. 27. (1) Със заповед на директора в началото на учебната година се 

определя Комисия за координиране на дейността по осигуряване на 

пожарната безопасност.  

(2) Комисията има следните задължения:  

1. Изработва правила /инструкции за противопожарна безопасност на 

територията на училището – сграда, двор и прилежащи участъци;  

2. Изработва план за действие на персонала при ликвидиране на пожар, 

различни аварии и др., като осигурява пожарна безопасност при 

капитални и текущи ремонти, реконструкция на помещения, замяна на 

оборудване и др.  

3. Планът включва:  

• план за действието на персонала по евакуацията на учениците при 

възникване на пожар;  

• противопожарно ядро /нещатен щаб/ за ръководство на действията на 

персонала при ликвидиране на пожар /председател и членове/;  

• евакуационна схема за разположението на помещенията и пътищата за 

евакуация при пожар.  

4. Евакуационната схема включва: схема за цялата сграда на училището; 

схема за всеки етаж. Схемите се поставят на видно място на съответния 

етаж и вход.  

5. В плана за действието на персонала по евакуация на децата при пожар 

се посочват поименно всички длъжностни лица, които ще вземат участие 

в евакуацията и точните действия, които следва да извършат: изходите, 

през които следва да изведат учениците / обозначени са на 

евакуационната схема/ и местата, където ще ги настанят.  

6. Създава досие, съдържащо документи по противопожарна охрана, 

което да се съхранява при директора.  

7. На всеки три месеца организира практическо разиграване на плана за 

ликвидиране на пожари, аварии и бедствия, както и за евакуация на 

ученици и възрастни.  

8. Организиране на противопожарната подготовка на персонала и 

инструктажа му.  

9. Осигуряване на пожарна безопасност по време на почивните и 

празнични дни.  

10. Поддържане и проверка на пожарогасителните инсталации, уреди, 



 Чл.33. Работещите в училището са длъжни и носят лична отговорност за 

организирането на трудовата си дейност и резултатите от нея по начин, 

който не застрашава здравето и живота на учениците. 

 Чл. 34. Работещите в училището са длъжни незабавно да информират 

директора при наличие на някаква авария или пожар . 

Чл. 35. Работещите в училището за задължени:  

1. Да спазват установената трудова, техническа и технологична 

дисциплина, да изпълняват трудовите си задължения точно и 

добросъвестно.  

 2, Да спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, 

безопасността на движението и противопожарната охрана. 

 

Изготвили: 

1. Мариана Пейкова-председател 

и членове: 

2. Павлина Събева 

3. Красимира Иванова 

средства и съоръжения.  

11. Сформиране на група за ръководство на действията на персонала при 

ликвидиране на пожари и аварии.  

12. Констатират повреди, изтекъл срок за годност и други нередности, 

свързани с пожарогасителна техника, нарушения на персонала на 

пожарната безопасност и др.   

13. Информират навременно директора за констатациите си.  

14. Извършват други дейности, свързани с изискванията и препоръки на 

органите на службата за пожарна и аварийна безопасност.  

  

Допълнителни разпоредби  

Чл. 28. Отговорност за изпълнението на Правилника носи директорът на 

училището и съответните длъжностни лица, чийто конкретни задължения 

са разпределени със съответна заповед на директора.  

Чл. 29. Правилникът се утвърждава със заповед на директора.  

Чл. 30. Забранява се изпълнението на заповеди и нареждания, 

противоречащи на този правилник.  

Чл. 31. При сключване на договори с други организации за провеждане 

на друг вид дейности следва да се предвидят мерки за осигуряване на 

безопасни условия на обучение и труд.  

Чл. 32. На работните места на лицата с трудови договори, местата за 

обучение, машини, съоръжения и кабинети се поставят на видно място 

изготвените инструкции за безопасна работа.  

  


