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ГЛАВА ПЪРВА 

 

Общи   положения 

     Настоящият правилник е неразделна част от правилника на училището и е задължи-

телен за спазване от всички ученици, педагогически и не педагогически персонал, както 

и от ръководството на училището. Основна цел на настоящия правилник е: 

- да осигури спазване на установените в Република България правила и норми по 

охрана труда, съответстващи на отраслите, по които училището извършва 

обучение. 

- да определи конкретни изисквания в училището по осигуряване на безопасни 

условия на обучение, възпитание и труд. 

     Понятието безопасни и здравословни   условия на възпитание, обучение и труд 

обхваща както материални, така и нематериални условия които   предотвратяват и 

отстраняват вредно въздействие в работната среда, при реализиране на учебната и 

учебно-производствената дейност. 

     Материалните условия на труд са безопасни, когато позволяват учебния процес да се 

осъществи така, че да бъде опазен физически всеки ученик, учител и служител от вредно 

външно въздействие върху него, а здравословни, ако позволяват нормално 

функциониране на човешкия организъм при пребиваване в работната среда. 

      Нематериални условия са своевременното организиране на предвидените в този 

правилник   инструктажи, обучението, спазване на трудова и технологична дисциплина, 

квалификацията, правоспособността изграждането на подходящи умения и опит за 

изпълнение на съответни дейности. 

      В правилника няма текстове, които да противоречат на изисквания на правилници по   

БХТ и други нормативни документи. 

 

РАЗДЕЛ I 

Област и ред за прилагане на правилника 

    Настоящият правилник е задължителен за спазване от всички ученици, педагогически 

и непедагогически персонал   когато: 

- ученици, педагогически и непедагогически персонал или външни лица 

самостоятелно или съвместно изпълняват трудови и учебни дейности на 

територията на училището. 

- училището организира придвижване на ученици, педагогически и 

непедагогически персонал. 
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- училището организира посещение или практическо обучение на територията   на 

други производствени звена. 

Запознаването с правилника се извършва по следния ред: 

1. За новопостъпващите ученици - от 15 до 30. IX. на всяка учебна година от класните 

ръководители - за разделите, засягащи ученици 

2. За новопостъпващите учители и служители - от лицето, осъществяващо координация и 

контрол по БХТ и ПО в едноседмичен срок от постъпването. 

3.За ученици от 10 до 12 клас, постоянно работещите в училището педагогически и 

непедагогически персонал- при съставянето му и след всяка актуализация. 

     Запознаването с настоящия правилник се удостоверява с подпис в специално заведен 

дневник, който се съхранява в канцеларията на училището от техническия секретар. 

     Екземпляри от настоящия правилник се съхраняват при директора, помощник 

директорите по учебно производство и библиотеката на училището. 

    Правилникът се утвърждава от директора на училището   не по-късно от началото на 

учебната година. 

    Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови   машини и съоръжения, 

разкриване на нови   работни места и дейности, профили, специалности и професии, при 

изменение на правилата, нормите, изискванията и нормалите. 

     Актуализациите се подготвят от комисия по безопасност на труда в училището, 

избирана ежегодно на   ПС в началото на всяка учебна година и се утвърждава от 

директора. 

     Актуализациите се вписват към съществуващия правилник от техническия секретар. 

      При всяко въвеждане на нови машини, съоръжения и технологии, разкриване на нови 

работни места и дейности, профили и специалности помощник директорите по учебно 

производство уведомяват председателя на училищната комисия по   безопасност на труда. 

     Комисията по безопасност на труда провежда заседание в началото на всяка учебна 

година и винаги при необходимост не по-малко от з пъти за учебна година. 

    В края на всяка учебна година   комисията внася в ПС за анализиране информация за 

спазване на изискванията на настоящия правилник, като ПС предприема мерки за 

подобряването на дейностите по БХТ и ПО. 
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Р А З Д Е Л    II 

        Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за осигуряване 

и спазване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА 

 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд в 

учебното заведение 

1.     Отговаря за цялостното изпълнение на изискванията по ПБТ в училищата, учебно-

възпитателните заведения и професионалните гимназии, по други действащи 

нормативни документи и указания и заповедите от министерството, по въпроси на 

охраната на труда. 

    Създава условия за опазване на живота, предпазване от рискове и укрепване здравето 

на децата и учащите се. 

2.     Назначава  или възлага на длъжностно лице с подходящо образование и подготовка 

за осъществяване на координация и контрол по осигуряването на безопасни условия 

на труд. 

3.    Изисква и осигурява медицински преглед на учащите, преди постъпването им в 

учебното заведение и периодичен преглед на допуснатите по изключение до учебна и 

производствена практика. Организира, заедно с медицинската сестра, провежданото 

на всички видове здравни мероприятия и подържаното на реда и хигиената в сградата 

и двора. 

4.     Упражнява контрол по прилагане и спазване на изискванията за провеждане на 

инструктажите и обученията по БХТ и ПО. 

5.     Осигурява към длъжностните характеристики на служители от учебното заведение, 

да се впишат конкретните им задължения за осигуряване на ЗБУТ 

6.     Осигурява,изготвянето на инструкции за правилна и  безопасна работа с отделните 

машини, апарати и съоръжения, за учебните кабинети, лаборатории и работилници, 

съответстващи  на  нормативните  изисквания  и  съобразени с  психологическите 

особености на учащите и липсата на трудови навици. 

7.    Сключва договор с предприятие (фирма) за провеждане на производствена  

практика,  като в  пето подробно се записват задълженията  на двете страни за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия, при  които ще работят учащите. 

8.     Лично отговаря по изпълнението и контрола за безопасни условия при трудовата 

дейност на учащите през време на учебната и производствената практика в 

работилниците, кабинетите, лабораториите и извън учебното заведение. 
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9.    Директорът осигурява: 

   9.1. подходящи    помещения   за   учебни    кабинети,    лаборатории, работилници, 

като не допуска превръщано на неподходящи тавански, избени или сутеренни 

помещения за това; 

   9.2. необходимите средства за мероприятията по охрана на труда; 

   9.3. спазването и прилагането на държавни стандарти и отраслови норми по охраната 

на труда при усвоявано на нови и вече произвеждани съоръжения, апарати, уреди и др. в 

учебните работилници; 

   9.4 снабдяването със работни и специални облекла и лични предпазни средства и 

периодично се внасят необходимите в тях подобрения според изменилите се условия; 

   9.5. условия  за  санитарно битови  и  медицинско  обслужване  на работниците, 

служителите и учащите. 

   9.6. щателен преглед на  цялото учебно заведение след извършен основен ремонт,  като  

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

на електрически инсталации и съоръжения,монтирането на машините, изискванията по 

хигиената на труда, противопожарната охрана и т.н. 

10.     Ежегодно да докладва на педагогическия съвет за състоянието  по БХТ,  за 

причините довели до трудови злополуки и предприетите мерки за  отстраняването  им. 

11.     Осигурява своевременно съставяне на акт за допусната трудова  злополука или 

професионално заболяване както и разследване за причините довели  до  това 

12.     Отговаря за  пожарообезопасяването чрез спазване на действащите норми, 

правилници, наредби и предписания. 

13.     Осигурява необходимото противопожарно оборудване и мястото за 

разполагането му. 

    Съгласувано с противопожарните органи определя пътищата за евакуация на учащите  

и другите   служители и работници. 

    Следи за състоянието на проходите  за евакуация, за правилната експлоатация на 

отоплителните съоръжения, електрическите инсталации и спазването на ПСТН. 

14.     Осигурява изготвянето на инструкции за спазване на изискванията и правилата 

за  пожарообезопасеност. 

15.     Осигурява спазване на всички правила за пожарообезопасеност  при 

провеждане   в учебното  заведение   на  несвойствени  мероприятия,   вечери, 

новогодишни празненства и др. 

16.     Когато изходът от учебното заведение е в близост до  улица интензивно 

движение  да осигури съответно  обезопасяване. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на лицето заемащо 

длъжността заместник директор по учебно-производствената дейност 

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 

и производствената практика с учащите. 

2.     Създава условия и осигурява спазвани по всички работни места на нормативите 

изисквания за  безопасна работа. 

3.     Преговаря и подготвя за сключване договор с предприятие (фирма) за провеждане на 

производствена практика, като в него подробно се записват задълженията на страните за 

осигуряване на безопасни и здравословни условия, при който ще работят учащите. 

4.     Съдейства и контролира за редовното и правилно провеждане на инструктажите н 

обучението за  безопасна работа. 

5.     Организира, заедно със завеждащия службата по охрана на труда, изготвянето на 

инструкции за правилна и  безопасна  работа с отделните машини, апарати и 

съоръжения, за учебните кабинети, лаборатории -съответстващи на нормативните 

изисквания и съобразени с психологическите особености на учащите и липсата им на 

трудови навици. 

            Изготвените проекти да се представят на директора за утвърждаване. 

6.     Да изисква от учителите по практика, трудово обучение и водещите упражненията  в  

кабинетите и лабораториите, да поставят на  видни места инструкции за  безопасна 

работа. 

7.    Да спира работата на машини, съоръжения, уреди, прибори, превозни средства, 

работа в помещения и др., когато не са обезопасени според действащите правилници  

и норми  или  съществува-непосредствена опасност за живота и здравето на хората. 

8.     Да осигурява и изисква провеждането на учебната и производствена практика да 

става с използване на работно, специално работно облекло и лични предпазни 

средства. 

9.     През време на трудово, производствено обучение или практика, през време на 

каквато и да било друга работа, да не допуска възлагане на несвойствени за учащите 

се работи. 

10.    Съвместно с лекаря, медицинската сестра и завеждащия службата по охрана на  

труда, да извършват периодичен контрол в учебните кабинети, лаборатории, 

работилници, салони за физкултура и т.н. за санитарно-хигиените състояние на 
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учебните места, правилното действие на вентилационните  уредби,  отоплението,  

осветлението,   шума,   физическото  натоварване, ползването на работно облекло и 

ЛИС, продължителността на учебния работен ден и други. При забелязани нарушения 

или недопустими отклонения от установените норми в областта на охраната на труда, 

да предприеме мерки за отстраняването им или да информира директора за решение. 

11.     Осигурява снабдяване с необходимите годни и безопасни инструменти, 

съоръжения, противопожарни уреди и др. 

12.    Отговаря за изправното състояние на МПС. 

13.     Грижи се за осигуряване на наличие и за ползването на необходимите нормативни 

документи , 

14. регламентиращи изискванията свързани с безопасното провеждане на учебния 

процес. 

15.  Изпълнява в срок заповедите на директора и предписанията на контролните органи 

за отстраняване на допуснати нарушения по БХТ. 

    Пряко ръководи изпълнението на мероприятията за подобряване условията на работа, 

за ограничаване или недопускане на причини, водещи до трудови злополуки и 

професионални заболявания. 

16.    Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения. Не 

допуска използуването им за никакви други цели, освен при нужда за гасено на запалване 

или пожар. 

17.    Организира провеждането на противопожарна подготовка на работниците и 

служителите от обслужващия и преподавателски състав с изучаване на изискванията по 

противопожарната охрана и правилата на ползване на наличните средства за гасене, с 

периодични проверки на знанията. 

18.    Следи за състоянието на проходите за евакуация, за правилната експлоатации на 

отоплителните съоръжения и електрическите инсталации и уреди и спазване на 

противопожарните норми. 

19.    Организира за учениците обучение по противопожарни знания и подготовка. 

20.    Изпълнява задължения на работодателя за спазване разпоредбите на КТ във връзка 

с работното  време, почивките и отпуските на щатния персонал. 

21.    Изпълнява и всички други задължения по БХТ и ПО и трудовите правоотношения 

предвидени в нормативни документи за длъжността. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

за осигуряване на  безопасни и  здравни условия на  труд на лицето заемащо 

длъжността завеждащ служба по охрана на труда 

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 и укрепване здравето на децата. 

2. Провежда встъпителен инструктаж по БХТ и ПО с: 

      а) всички новопостъпващи в учебното заведение служители и работници преди 

допусканото им до работа; 

      б)  всички учащи ежегодно със започване на учебната година; 

      в)  работници, служители п учащи, изпратени временно на работа или да продължат 

обучението си в учебното заведение. 

      Инструктажите да процежда по утвърдените програми. 

3. Оказва помощ и упражнява контрол за правилното провеждане на: 

      а)  първоначалното обучение и периодичният инструктаж с щатните работници и 

служители; 

      б) първоначалният инструктаж, периодичният и ежедневен инструктаж с учащите.                          

4. Организира и участва в разработването на инструкции за  безопасна работа в 

помещенията - работилници, кабинетите, лабораториите, отделните машини, 

съоръжения, инструменти и други. Подготвя предложения за утвърждаване на 

конкретни задължения за осигуряване на безопасни условия на труд за лицата, 

ръководещи и изпълняващи трудови и учебни дейности. 

5. Участва заедно с лекаря и медицинската сестра, под ръководството на помощник 

директора, в извършването на периодичен контрол за санитарно-хигиенното състояние 

във всички помещения, отделни работни места и района на училището (учебното 

заведение). 

6. Изисква и контролира осигуряваното на: 

      а) необходимите работни и специални облекла, лични предпазни средства и 

периодичните им изпитвания; 

       б)  първоначалните и периодични медицински прегледи; 

        в) необходимите правилници, наредби, стандарти и други документи по БХТ и ПО; 

        г) периодична ежемесечна проверка за техническото състояние на ръчните и 

преносими ел. инструменти, подвижни лампи и трансформатори и редовното водене на 

дневника за тази цел. 
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7. Води ревизионната книга за вписване на констатации и предписания на 

контролните органи по охраната на труда. 

8. Разследва причините за станалите трудови злополуки и води книгата за 

регистриране на актовете за тях. Участва задължително при разследването на аварии, 

пожари, смъртни и тежки злополуки. 

9. Участва в проверките извършвани от контролните органи на Главната инспекция 

по труда и други държавни органи, осъществяващи общ или специализиран контрол по 

трудовото законодателство. 

10. Извършва самостоятелна проверка по БХТ и ПО на всички работни места. 

Съставя протоколи за констатации, с които  запознава директора, като изготвя и заповед 

с конкретни мерки  за отстраняване на констатираните нарушения. 

11.  Периодично  информира директора за състоянието на условията на труд в 

училище и за хода на изпълнението на поставените задачи, заповеди и предписания. 

12. Осъществява връзка  с регионалните органи, относно цялостната организация по 

работата по БХТ и ПО в учебните заведение. 

13. Дава предложение  за подобряване условията на труд. 

14. Контролира спазването на изискванията по нормативните  документи,  свързани с 

осигуряването на специална защита на деца, младежи и девойки под 18 г. възраст: 

   а)  определянето на учениците за производствена практика да става след обстоен 

медицински преглед и лекарско заключение; 

   б) смазва установеното работно време и почивка при учебната и производствена 

практика. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

         на учениците по време на учебната и производствена  

практика и обучението  по труд и техника 

1.     Да внимателно  инструктажа  и всички други форми на обучение по БХТ и ПО, които 

се провеждат от учители по  труд и техника и учебна   практика, както и инструктажа   

провеждат в предприятието преди започване на   производствена практика. 

2. Да се разписват в  книгата за инструктаж в учебното заведение и предприятието, с 

което удостоверяват, че са им известни правилата и изискванията за безопасност на труд 

и се задължават най-стриктно да ги спазват. 

3. Да спазват установеното време за производствена практика. 
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4. Строго да спазват разпоредбите по БХТ и ПО и правилата за вътрешния ред и 

поведение в училище и предприятието, като изпълняват дадените им указания в това 

направление. Да подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното място. 

5. Да ползват задължително обикновеното и специалното работно облекло и ЛПС, които  

се полагат. 

6. Да познават устройствата и действието на машините, съоръженията, инсталациите, 

приборите, механизмите и т. н. ,  с които ще работят и да спазват  всички специфични 

изисквания от инструкциите за  безопасна работа с тях. 

7. Преди започване на работа  или дейност, да отгледат внимателно  работното си 

място и при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия, веднага  да 

уведомяват преподавателя или майстора. 

8. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание и само 

определената работа. Всяко разсейване, отклоняване на погледа, разговори и др., могат 

да доведат до трудова злополуки или нещастни случаи. Това особено  важи за дейности, 

при изпълнението на които са ангажирани на двама и повече ученика. В такъв случаи 

ученикът, който трябва да включи машината, апаратурата или съоръжението, се 

задължава да даде сигнал.  

9. Преди да напуснат работните си места, да предадат инструментите се почистени и в 

пълна изправност.  

10. При злополука веднага да съобщават на учителя си или ръководителя на учебната и  

производствена  практика,  за да се вземат бързи  мерки за оказване на необходимата 

помощ на пострадалия. 

11. На учениците строго е  забранено: 

         а)  самоволно да извършват работа, която не им е възлагана, да напускат или сменят 

работното си място, да заемат работни или измерителни уреди и инструменти  от 

другарите си, да се  пресягат през работните машини, да разговарят когато 

същевременно и работят; 

         б)  да извършват поправки на електрически уреди, инструменти, ел. инсталации, 

работни машини, съоръжения, приспособления, мебели, обзавеждане и други; 

         в)  облягане и сядането върху предпазните капаци на машините, огражданията за  

обезопасяване, на подредените за обработка или обработени детайли и др. 

          г)  да разхвърлят безразборно обработените предмети около мястото на работа. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на лицето заемащо 

длъжността завеждащ служба "личен състав" 

1. Организира работата за изпълнение и спазване на предварителната и последваща 

дейност по приложението на трудовото законодателство, в частта си "трудови 

правоотношения". 

2.     Извършва подбор и оценка на лицата, които кандидатстват за работа, отговарят ли 

на изискванията на закона или на работодателя за заемане на  съответното работно 

място. 

3.     Организира своевременно приемане и изготвяне на необходимите  документи, 

свързани с възникването, протичането и прекратяването на трудовите правоотношения в 

съответствие с разпоредбите на трудовото законодателство. 

4.   Изготвя "лично досие" и съхранява в него необходимите документи за всеки 

работник и служител.  

5.  Връчва на работника или служителя срещу подпис екземпляр от длъжностната 

характеристика за длъжността на която ще работи.  

6.      Обезпечава издаването на удостоверения и справки за настоящата и миналата 

трудова дейност на работниците и служителите. 

7.    Издава  и   попълва трудовите  книжки  с  необходимите данни  и   води 

установената за тях документация. 

8.    Подготвя документите, необходими за отпускане на пенсия на работниците и 

служителите и техните семейства и ги представя на органите за социално осигуряване. 

9.    Изучава движението на кадрите. 

10.    Взема мерки за трудоустрояването на нуждаещите се работници  и служители. 

11.    Осигурява връзката с Бюрото по труда, с други дружества, фирми и висшестоящи 

органи по въпросите свързани с подбора на кадрите. 

12.    Изготвя периодично и годишен отчет за платените отпуски на работниците и 

служителите и отчет за всички отпуски. 

13.    Оформя актове за трудови злополуки при отсъствие на лице натоварено за това. 

14.    Изисква представянето на екземпляр от протокол за проведен изпи за 

придобиване на квалификационна група по  електробезопасност на труда за лицата 

определени със заповед за това и осигурява съхраняването му в личното досие на 

изпитания. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

за остаряване на безопасни и здравословни условия на труд на лице заемащо 

длъжността  

учител (майстор) по производствено обучение и практика 

1.     Да извършва, по утвърдената програма, необходимия първоначален 

инструктаж по БХТ и ПО с учащите, преди започване на учебната за срок практика и да 

го регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно пълно всички графи. 

          Да провежда ежедневен инструктаж преди всяко учебно занятие. 

2.     Да изиска от ръководството на учебното заведение за всяка машина, 

съоръжение и работно място инструкция за  безопасна работа, която да окачва на видно 

и удобно за четене място близко до машината. 

3.    Да запознава учениците с устройството на машините и изискванията за тяхното  

обезопасяване. Да разглежда с тях съдържането на всяка инструкциите за  безопасна 

работа. Особено внимание да обръща за поведението, което трябва да имат по време на 

практиката, техните задължен и какво и как да работят, кое им е позволено и кое не, 

какво е строго забранено. 

4.     Да обучава учениците на правилна и  безопасна работа, както и инструктира 

отново при смяна на работното място. 

5.     Преди започване на часа по учебна практика, внимателно да проверяват 

състоянието на машините и съоръженията, блокиращите и сигналните устройства, 

пускови и спиращи механизми, състоянието на режещите и други инструменти, 

наличието и закрепването на предпазните капаци  и екрани, електрообезопасяването, 

състоянието на заготовките, които ще се обработват и други. 

6.   Да включва и изключва машините от електрическата мрежа при съблюдаване на 

мерките за сигурност. 

7. През време на провеждане на практиката, да наблюдава и следи постоянно за 

работата на машините, съоръженията, апаратите и при забелязване на най-малки 

неизправности по тях, незабавно да ги изключва от действие. 

8.  Да проявява взискателност към всеки за спазване на нравилата и изискванията за 

безопасна работа,  за използуване на работното и специалното облекло и ЛПС, заемане 

на правилата а  и ергономична стойка. 

9.  Да знае всеки момент местопребиваването на всеки ученик от поверената му 

група  и каква работа извършва. 

10.  Постоянно да наблюдава как работи всеки и в случай при нарушаване на 

правилата, да взема съответни мерки, включително и отстраняване от практика. Да не 
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допуска в помещението ученик без работно облекло или да работи без да ползва 

необходимите ЛПС. 

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

изискванията за безопасна  работа или при работа с  неизправна и не безопасна машина, 

инструмент и т.н. 

12.  Да дава ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат и. 

действащите правилници но БТ и други нормативни документи. 

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

14.  Да създава  навици  в  учениците те  сами,  преди  започване  на работа, 

внимателно да оглеждат работното си място и машината, като при забелязване на 

неизправности да го уведомяват. 

15.  Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, като особено строго 

съблюдава за физическото натоварване на всеки. 

16.  При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване медицинска 

помощ и да съобщава на директора на учебното заведение. 

17.     Да не допуска оставане на ученици в помещението за обучение по практика без 

присъствие и наблюдение от учител. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на  

учителите, които водят учениците  

на практика в предприятията 

1.      Запознават    се   с  задълженията   на   всяка   от  страните    по  договора  за 

осигуряване на безопасните и здравословни условия, при които ще работят учениците 

2.      Осигуряват  провеждането на   встъпителен инструктаж по БХТ и  ПО, 

като изискват от завеждащ службата по охрана на труда в предприятието подробно да 

разясни на учениците техническите и технологически условия на производството, 

където ще се провежда практиката и всички правила и изисквания за безопасна работа. 

3.      Запознават учениците с задълженията, които имат и трябва да спазва по 

време на практиката. 

4.      Изискват от завеждащ службата по охрана на труда картите за оценка условията 

на труд на работните места където ще работят учениците и да оценяват съответствието 

на тези условия с нормативните изисквания за работа на лица до 18 г. възраст. 

5.   Да контролират смазването на утвърдените със специалните учебни планове, 

програми и изисквания на Министерството, за дейностите, начина и условията на труд 
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на учениците по време на провеждане на производственото обучение. При 

констатиране на нарушения, са длъжни да отстранят от работа учениците и да 

уведомят незабавно ръководителя на предприятието.Не допускат ученици да работят с 

те обезопасени машини. 

6.      Да следят и осигуряват спазване продължителността на работния ден. Да не 

допускат провеждане на производствената практика извън предвиденото в учебната 

програма време - в не учебни, празнични и почивни дни. Времето за производственото 

обучение да бъде в редовна смяна и да започна не по-рано от 7 часа.                                                     

     Да спазват изискването за общата продължителност на трудовата дейност за учениците 

от 16 до 18 г. да не превишава 6 часа, с най-малко две почивки които се включват в 

работното време. 

              Пребиваването по време, в условия на шумово въздействие над 70 ДБ "А", да 

бъде съобразено с определените норми и почивки. 

              Да осигуряват спазване на изискванията за физическото натоварване през време 

на производствената практика. 

7. Да следят и изискват по време на производствената практика, ученици да бъдат 

снабдявани с ЛПС, специално работно облекло и обувки, каквито се полагат и ползват 

от работниците на предприятието. 

8.      Да осъществяват от своя страна и изискват постоянно наблюдение на учениците и 

от страна на ИТР и майсторите при самостоятелната им работа - при монтаж или 

демонтаж на сложна техника, при работа със сложни инструменти и обработка на 

сложни детайли, както и при обслужването на непознат за тях машини. 

9.      Не допускат възлагане на учениците несвойствена работа, която е в 

противоречие с учебните планове и програми. 

  

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

за осигуряване на безопасност и здравословни условия  

на труд на лицето заемащо длъжността, 

 учител при обучението в кабинет 

1.     Да изиска, устрои и обзаведе кабинета н пълно съответствие с изискванията на БХТ 

и ПО. 

2.     В началото  на срока, преди започване  на  обучението в  кабинета учителят да 

проведе по утвърдената програма необходимият първоначален (общ) инструктаж по 

БХТ и ПО с учениците и да го регистрира . книгата за инструктажа, като попълва 
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пълно и точно всички графи. В инструктажа особено внимание да обръща за 

поведението, което трябва да спазва по време на работа в кабинета. 

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

изискванията за безопасност или работа с неизправни уреди. 

4.    Изисква от ръководството на училището утвърдена инструкция за безопасна работа  в  

кабинета,   която окачва  на   видно  и достъпно за  четене място. 

5.    Да обучава учениците на правилно и безопасно провеждане на практическите занятия 

. Да дава ясни и недвусмислени указания и нареждания за безопасна работа в кабинета. 

6.       Преди започване на занятие свързано с опити, предварително да попълни всичко 

необходимо в работната тетрадка за инструктаж по БХТ и ПО. Да провери състоянието 

и да подготви уредите,  материалите, приборите, работните места, предпазните 

средства и всичко друго необходимо за безопасна работа. 

   В самото начало на учебния час да направи необходимият инструктаж на учениците  за 

правилно и безопасно провеждане на опитите. 

7.     Да не допуска провеждане на практическа работа в кабинета от ученици без да са 

осигурени с налично работно облекло и ЛПС. 

8.     През време на работата в кабинета да наблюдава и следи постоянно за действията на 

учениците и състоянието на ползваните уреди и материали. При забелязване на 

неизправности в уредите, незабавно да ги изключва от действие. 

   При неспазване на изискванията за безопасност от страна на учениците да взема 

съответни мерки, включително и отстраняване от действие.  

9.    Да създава навици в учениците сами, преди започване  на работата, внимателно да 

оглеждат състоянието на ползваните уреди, химикали и друго обзавеждане, което 

ползват. При забелязване на нередности незабавно да уведомяват. 

10.    Отговаря за безопасното протичане на лабораторните занятия. 

11.    Да включва и изключва напрежението за работните ел. табла и контакти, само 

след съблюдаване на мерките за сигурност. 

12.    Длъжен е строго да спазва нормативите за допустимото количество материали и 

условията, при които могат да се съхраняват в кабинета. 

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

14.    При злополука да взема спешно необходимите мерки за оказване  медицинска 

помощ и да съобщава за това на директора на учебното заведение. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд  

на лицето заемащо длъжността 

 учител по труд и техника 

1.     Да познава изискванията за безопасно работа и  ползване на всички машини, 

съоръжения, инсталации, инструменти, приспособления и т.н., с които е обзаведено 

помещението за обучение по труд и техника. 

2.     Осигурява   подреждане на оборудването в помещението за обучение  най-

удобен и безопасен за работа с учениците. За всеки ученик да има работно място. 

3.     В началото на учебната година , преди започване на обучението по труд и 

техника, да проведе по утвърдената програма необходимия първоначален инструктаж по 

БХТ и ПО с учениците и да го регистрира в книгата за инструктаж, като попълва точно и 

пълно всички графи. 

4.     Да провежда ежедневен инструктаж, преди всяко учебно занятие, безопасна 

работа. Да запознава учениците с възможните последици в случай при неспазване 

изискванията за тона. 

5.     Да включва и изключва машините и съоръженията от електрическата мрежа, 

при съблюдаване на мерките за сигурност. 

6.     Да обучава учениците на правилна и безопасна работа, както и да инструктира 

отново при смяна на работата или работното място. 

7.     Преди започване на учебната работа, внимателно да е проверил състоянието на 

оборудването и инструментите, които ще се ползват от учени. В случай на 

неизправности, противоречащи на изискванията за безопасно използване,  да не 

разрешава работа с тези от тях. 

8.     През време на работа да наблюдава и следи постоянно за действията на учениците 

и начина по който ползват инструментите. При неспазване на изискванията да забранява 

работа. 

9.     Да  знае всеки момент местопребиваването на всеки ученик от групата и каква 

работа извършва. 

10.  Да не допуска в помещението да работи ученик без подходящо работно облекло. 

11.     Да дава ясни и недвусмислени нареждания, които не противоречат на действащи 

нормативни документи по охраната на труда. 

12.     Да следи спазването на режима за работа и почивка с учениците. 

13.     Да не възлага на учениците несвойствени за тях задачи, като особено строго 

съблюдава за физическото натоварване на всеки един. 
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14.     Да създава навици в учениците, те сами преди  започване  на работа внимателно да 

оглеждат работното си място, като при забелязване на нередности да го уведомяват. 

15.     Да не допуска оставане на ученици в помещението за обучение по труд и техника 

без наблюдение от учител. 

16.     При злополука да взема спешно необходимите мерки  за оказване медицинска 

помощ и да известява директора на училището. 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

на учителя по физическо възпитание  

за осигуряване безопасност на учениците 

1.     Да изисква, устройва и обзавежда салона и площадката за физкултура с здрави, 

изправни и сигурно поставениуреди, гимнастически постелки, подвижни съоръжения за 

отскоци, масивна настилка на площадката и др. 

2.     Да полага грижи за поддържане на уредите; в изправно състояние. Особено 

внимание да обръща  на скрепитилните елементи. 

3.     Ежедневно, преди започване на занятията по физкултура, да извършва оглед и 

проверка за състоянието на всички уреди и съоръжения, които се ползват. 

4.     Да не допуска игра на уреди, които са физически износени и крият опасност за 

злополука, или да се играе без гимнастически постелки. За увеличаване на триенето 

между ръцете или краката при игра на уреда, да осигурява необходимото средство . 

5.     Да поддържа ред и последователност при изпълнението на упражненията 

особено тези, които са свързани с повишена динамика, равновесие, статични 

напрежения и крият опасност от сблъсквания, падания при разсейване на вниманието 

или уплаха. 

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

упражненията и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити . 

7.     Да следи за физическото и психическото състояние на учениците и при 

наличие на отклонения от нормалното, да не изисква изпълнение на трудни елементи. 

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

9.     Да осигурява, местата за физическо възпитание да отговарят на хигиенните 

изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, чистота на настилката, 

разположение на уредите и др. 

10.     В случай на злополука да вземе спешно необходимите мерки за оказване на 

медицинска помощ и да съобщава на директора на учебното заведение. 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ 

 

на учениците  по време на провеждане  на практическо занятие  

1.     Да изслушват  внимателно  инструктажа  от  учителя за правилното и безопасно 

провеждано на практическото занятие и поведението, което трябва да се спазва. 

2.     Дежурният  или отговорника на групата да се разписна в работната тетрадка за 

инструктажа по БХТ и ПО, с което удостоверява, че групата е запозната с правилата и 

изискванията за безопасност, и че се задължават най-стриктно да ги спазват. 

3.     Да ползват задължително необходимото за провеждано на опити обикновено и 

специално облекло и ЛПС, каквито се изискват. 

4.      През време на занятието да изпълняват и спазват с голямо  внимание изискванията 

за безопасност и най-вече при действия, в които са ангажирани две и повече лица. 

5.     Преди да напуснат кабинета, да предадат на преподавателя всички ползвани 

материали и уреди и да почистят работните места. 

6.     При злополука,  заедно с ръководителя,  веднага да вземат бързи мерки за оказване 

на необходимата помощ на пострадалия.  

7.     На учениците строго о забранено: 

- а)  самоволно да извършват дейност, която не е свързана с провежданото учебно 

занятие; 

- б)  да  извършват  поправки  на  електрически  уреди,   инструменти, инсталации, 

съоръжения, приспособления и други; 

- в) да разхвърлят безразборно предмети около мястото на работа. 

    Задължения на осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд на лицата 

заемащи длъжността майстор в учебна работилница и лаборатория 

1.     Осъществяват ежедневен строг   контрол и следят за техническата изправност и 

обезопасяване на   машините, съоръженията и инструментите и не допускат да   се 

работи с неизправни такива с оглед осигуряване на безопасна работа. 

2.     Поддържат в изправност предпазните съоръжения и постоянното им 

използване от всички ученици в съответната работилница . 

3.     Вземат мерки и отговарят за поддържането на необходимия ред и порядък на 

работните   места за поддържане в добър ред проходите и пътищата между  машините и 

за правилното подреждане на детайлите и др. 

4.     Правят предложение пред учителите и помощник директора по УПД   за 

отстраняване на опасни и вредни технологични процеси, спиране на необезопасени 

машини и съоръжения и инструменти, изпълняват дадените от ръководството на 
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училището и учителите в съответната работилница нареждания и заповеди по 

техническата безопасност. 

5.     Когато има непосредствена опасност от допускане на трудови злополуки, от 

необезопасени машини и съоръжения спират работата на тези машини и своевременно 

уведомяват ръководството.  

6.     Участват в обучението на учениците по безопасни методи на работа. 

7.   Ежедневно контролират изправността на електрическите инсталации на 

проводниците, осветлението, ел. ключовете, контактите, поялници, ел. табла, шалтери, 

котлони, предпазители и др. като не допускат да се работи от учениците с неизправна и 

опасна електрическа инсталация. 

8.     Забранява се на майсторите и механиците сами да извършват поправки и 

ремонт на електрически инсталации по машините, съоръженията и др. 

9.     В началото на всяко занятие проверяват всички машини, уреди, съоръжения, 

ръчни инструменти по отношение на тяхната безопасност в съответната работилница и 

докладват на учителя състоянието й. 

10.    Отстраняват незабавно от работа и докладват на учителите за онези ученици, 

които системно или грубо нарушават правилата за безопасна работа. 

 

ГЛАВА ВТОРА 

Условия, изисквания и правила за безопасно и здравословно провеждане на 

възпитанието, обучените и трудовата дейност. 

 

Общи положения 

1.     Всеки ученик, учител и служител, който постъпва за обучение или на работа в 

училището независимо от неговата подготовка, квалификация или трудов стаж се 

инструктира подробно по безопасността хигиената на труда и противопожарната 

охрана и се допуска на работа или обучение само след като той бъде проведен. 

2.     След започване на обучението или работата учениците, учителите и 

служителите се подлагат на други форми на обучение, инструктаж и 

квалификация по безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана 

съгласно следващите разпореждания на този правилник. 

3.     В училището са задължителни следните видове инструктаж и обучение по 

правилата за безопасността, хигиената на труда и противопожарната охрана: 

 встъпителен инструктаж 

 първоначално обучение 
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 периодичен инструктаж 

 ежедневен инструктаж 

 курсове и семинари  

I. Встъпителен инструктаж 

1.     Встъпителен инструктаж е съставна част от подготовката на служителите, 

учителите, работниците и учащите се по охрана на труда. Той се извършва с цел да се 

дадат общи знания по правилата и изискванията по безопасността, хигиената на труда 

и противопожарната охрана, които биха му осигурили още в самото начало на 

изпълнение на служебните му задачи, както и указания за поведението което трябва да 

се спазва в учебното заведение и района, за да се предпази от наранявания или 

увреждания. 

2.    Такъв инструктаж задължително се провежда и с външни лица, изпратени 

временно на работа в училището или да продължат обучението си в училище. 

3.    Встъпителен инструктаж се провежда по утвърдени от Директора общи правила 

и съдържанието на настоящия правилник както следва: 

а/ за щатния персонал - в деня на постъпване на работа  

б/ за учащите се - от 15 до 30.IX. за всеки постъпващ випуск. 

4.     Встъпителния инструктаж по точка 3, а) се извършва: от определените със 

заповед на Директора за двете площадки на училището или в деня на приемането на 

работника или служителя и продължава толкова време колкото е необходимо 

постъпващия да усвои добре правилата по безопасността и хигиената на труда. 

5.     Встъпителният инструктаж по т.3, б) се извършва от класните ръководители. 

6.     Отговорност за встъпителния инструктаж с учениците, провеждащи учебна и 

производствена практика в други предприятия и фирми носи учителя на когото е 

възложена съответната практика. Инструктажът в този случай се провежда от 

завеждащ службата по охрана на труда в предприятието (фирмата) , а когато няма 

такъв от определено от ръководителя й лице. 

7.     Встъпителен инструктаж се провежда и с учениците преди започване на учебна 

практика в работилниците, кабинети, лабораториите и физкултурния салон, от 

учителите, които провеждат съответното обучение. 
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ПРОГРАМА 

за провеждане на първоначален инструктаж по БХТ и ПО  

с учениците преди започване- курса на обучение в кабинета  

1.    Задължения на  учениците по време на практическите (с опити) занятия в кабинета 

- поведение, задължения, забрани. 

2.     Работни места за провеждане на опитите и реда, който трябва да се спазва. 

3.     Обзавеждане – уреди, съоръжения, електрическа инсталация, прибори, химикали, 

противопожарни средства, санитарна аптечка . Условия за съхраняването им. 

4. Осветление – естествено, изкуствено, аварийно 

5. Овалности и обезопасяване: 

     5.1       Опасност от поражение на електрически ток - директен и          

                 индиректен допир: 

- електрически контакти, тяхното разположение, предназначение за подаване 

според напрежението, зануляването; 

- електрически уреди, тяхното включване и използване. 

5.2 Опасност от увреждане с химикали. 

5.3 Опасност от изгаряне. 

5.4 Опасност от отделяне на вредни вещества. 

5.5 Опасност от пожар. 

5.6 Опасност при работа на слабо осветление. 

6. Инструкция за безопасно работа в кабинета в кабинета. 

7. Средства за индивидуална защита и правила за ползването им. 

8. Правила за даване на първа помощ при злополука. 

9. Действия в случай на пожар. 

10. Регистриране на инструктажа. 

10.1     Встъпителен инструктаж   се провежда индивидуално или групово като 

числеността на групата не трябва да надвишава 15 човека. 

10.2     Регистрирането на инструктажа става в съответни за тази цел книги: 

а/ книга за встъпителен инструктаж на учениците;  

б/ книга за встъпителен инструктаж на щатния персонал;  

в/ книга за първоначален инструктаж на учащите се - по работилници, 

кабинети и лаборатории. 

10.3     Книгите се прошнуроват, прономероват и подпечатват с печата на 

училището и се съхраняват при провеждащия инструктажа, освен ако в раздел 

VII на тази глава не предвидено друго. 
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10.4    Към всяка книга се прилага копие от съответната утвърдена програма за 

провеждане на инструктажа. 

II. Първоначално обучение 

1.     Първоначалното обучение преминава по утвърдена от директора програма, с 

лица за длъжностите:  

      - преподавател по учебна практика, механик (майстор) в учебна работилница, 

работник по поддръжка, учители по химия, физика, биология, електротехника, чистачки 

и всички служители, които при изпълнение на служебните си задължения имат връзка, 

отговарят, ползват или контактуват с машини, съоръжения, уреди, химикали, и др. в 

случаите: 

а/  при постъпване на работа след преминаване на встъпителен инструктаж като 

продължение на обучението и представлява практическо запознаване на постъпващия с 

конкретните изисквания за безопасна работа, извършва се в процеса на работа на самото 

работно място; 

б/    след като са отсъствали от работа повече от 45 дни;   

в/   в случаи на промяна на условия на работа, въвеждане на нови машини и съоръжения, 

или промени в технологичния процес; 

г/    при констатиране на груби нарушения от БХТ и ПО от страна на работника или 

служителя. 

2.      Първоначалното обучение започва с издаване на писмена заповед. Право да 

издават писмени разпореждания се предоставя на помощник директора на училището. 

3.      По правило първоначалното обучение е индивидуално.  

4.      Групово обучение се допуска в случаите, когато служители и учащи се работят 

на общо работно място или извършват еднаква работа. В този случай съставът на 

групата не може да надвишава 10 човека. 

5.     Преподавателите да се съобразяват, че занятията с учащите се по време на 

учебна практика е период на обучение, което да съответства на изискванията за 

първоначално обучение по безопасна хигиената на труда и противопожарната охрана. 

6.     В разпореждането (заповедта) се включва: 

- датата на издаването;  

- основанието; 

- име,презиме, фамилия и длъжност на лицето, което ще бъде обучавано; 

- срокът за обучение ( 5 до 25 дни) 

- име и длъжност на лицето определено ща ръководител на обучението; 

- името и длъжността на лицето към когото постъпващия на работа се прикрепва да 
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работи   под негово ръководство и да бъде водещ на обучението. 

7.     По изключение се допуска обучението да се предостави на лицето чрез    

самоподготовка, като на края се проведе събеседване с ръководителя, който издава 

разпореждане за това. 

8.     Разпореждането се връчва на лицето срещу подпис.  

9.     Изисквания, с които основно трябва да бъде запознат работникът или 

служителя. 

Ръководителят на обучението запознава обучавания с: 

 длъжностните задължения; 

 работното място, основното и спомагателно обзавеждане и реда,  който трябва да 

се спазва; 

 основните правила и изисквания за безопасна работа и начините за обслужване 

на машините, механизмите и ел. съоръженията, с които се работи и техните предпазни 

устройства; 

инструментите и приспособленията,  които се ползват при работата, правилата за 

служене с  тях и тяхното опазване; 

 предназначението на находящите се на работното място или в помещението 

санитарно-технически съоръжения и начините за тяхното ползване; 

 средства  за индивидуална защита, специалното работно облекло, правилата за 

ползване, съхраняване и опазването им; 

 опасните места, моменти в работата, усложненията и повредите, които могат да се 

явят, техните причини и мерките за предотвратяването им; 

 места където има вредности (изпарения, газове, прах, шум и т.н.); 

 пожарната и взривна опасност, с уреди и средствата за гасене в случай на 

запалвания или пожар и начин на известяване; 

 режима на труд и почивка; 

 реда в работилницата, кабинета, лабораторията и т.и. Правилата за безопасно 

провеждане на опитите и занятията; 

 провеждането на инструктажите; 

 съхраняването на опасните за живота и здравето вещества. 

10.    Водещия обучението 

 предава своите знания, умения и опит за безопасните начини на работа; 

  по време на обучението дава  указания, показва и разрешава извършването на 

трудова дейност от обучавания; 
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 носи  отговорност  заедно  с обучавания при  неспазване на правилата по БХТ и 

ПО през време на обучението. 

 Преподавателите да се  съобразяват, че занятията с учениците по време на 

учебната практика е период и за обучение, което да съответства на и 

изискванията за първоначално обучение по безопасността, хигиената на труда и 

противопожарната охрана. 

11.   Приключване на обучението 

 Обучението се счита завършено, когато лицето издало разпореждането за 

провеждане на първоначалното обучение се убеди, че обучаваният е усвоил добре 

и изпълнява всички свои задължения правилно, със спазването на правилата по 

БХТ и ПО и проявява дисциплина и съзнателност. 

 Издаване на  специално писмено разрешение - приложение 4 от Наредбата за 

инструктажа, за допускане на самостоятелна работа,  което да се съхранява в 

личното досие. 

 Регистрирането на първоначалното обучение по БХТ и ПО да става в книга обр. 2 

по Наредбата за инструктажа. 

III. Периодичен инструктаж 

1. Периодичният инструктаж се извършва с всички щатни работници и служители и 

учащи групово или индивидуално в началото на всеки срок. 

2.    Периодичният инструктаж с щатните служители се провежда от лицето, определено 

да координира дейностите по БХТ и ПО или от помощник директорите. 

3.    Периодичният инструктаж с учащите се провежда в работните помещения от 

съответния преподавател, който води занятия в тези помещения. 

4.    В случаите, когато обучението се води целогодишно в едно и също работно 

помещение, периодичният инструктаж се провежда З пъти: 

 при започване на срока 

 след приключване на зимната ваканция 

 след приключване на пролетната ваканция 

5. Когато времето за провеждане на периодичния инструктаж съвпада с това на 

първоначалния  встъпителен инструктаж, проведения първоначален инструктаж се 

счита за периодичен. 

6. В случаите на промяна на работните помещения или работни места задължително 

се провежда инструктаж. 

7. Инструктаж се провежда и след всяка станала смъртна злополука, тежка или 

аварийна злополука, отравяне и пожар или по нареждане на контролен и висшестоящ 
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орган. 

8. Продължителността на периодичния инструктаж е не по-малко от 30 минути. 

9. Периодичният инструктаж се регистрира в съответни книги, които се съхраняват 

при лицата, които го провеждат. 

10. По време на периодичния инструктаж се обръща внимание за: 

а)    Задължения на учениците по време на практическата учебна работа - поведение, 

задължения, забрани. 

б)     Режим на работа и почивки. 

в)    Работно помещение, работни места и реда който трябва да се спазва. Основно и 

спомагателно обзавеждане. Противопожарно обзавеждане. Осветление. 

г)     Опасности, опасни места и обезопасяване.  

 Опасност от механично въздействие: 

 от движещи се части на машините и съоръженията; 

 от падащи и летящи тела; 

 опасност от режещи и пробождащи предмети; 

 опасност от падане. 

 Опасност от поражение на електрически ток. Директен и индиректен допир: 

 електрически контакти, тяхното разположение, предназначение  за ползване 

според напрежението, зануляването; 

 електрическо захранване на  машините, съоръженията, уредите; 

 ръчни и други преносими ел. инструменти. 

 Опасност от пожар. 

 Опасност от въздействието на ниска или висока температура. 

 Отделяне  на  вредни вещества. 

 Опасност при  работа  на слабо осветление. 

 Опасност от въздействието на шум. 

 Опасност при вдигане и пренасяне на тежести. | 

11   Инструкции за безопасна работа. Конкретни правила за безопасна работа и начините 

за обслужване на всяка от машините, механизмите, електросъоръженията, инструменти 

и приспособленията. 

12  Чистота и ред на работното място. 

13   Санитарно-битови помещения и технически съоръжения. Начини за тяхното 

ползване. 

14    Средствата за индивидуална защита, специално работно облекло и правилата за 

ползването им. 
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15   Правила за даване на първа помощ при злополука. 

16  Действия в случай на пожар. 

17   Регистриране на инструктажа. 

IV. Ежедневен инструктаж 

1.    Провежда се при производствени дейности, свързани с големи опасности, преди 

всяко поредно учебно практическо занятие в кабинет, лаборатория, работилница, както 

и за работа, при която условията на изпълнение се променят ежедневно. 

2.    Ежедневният инструктаж се извършва от учителя в началото на учебния час по 

практика или по темата, която предстои да се разглежда в учебния кабинет и е свързана 

с практически опит. 

3.    Документирането се извършва в работна тетрадка, в която предварително   е 

записана темата на занятието. 

4.    Работната тетрадка се съхранява при учителя провел инструктажа. 

5.    Инструктажът по БХТ и ПО   преди всяко занятие продължава толкова време 

колкото е необходимо учащите се да се запознаят добре с правилата, които трябва 

задължително да смазват за безопасно и правилно изпълнение на работата, но не по-

малко от 5 минути. 

6.    Работната тетрадка съдържа: 

 указание за провеждане на инструктажа и водене на работната тетрадка; 

 копие от утвърдената инструкция за устройството и безопасността в съответната 

работилница. 

V. Курсове и семинари  

1.    За повишаване знанията на служителите и работниците по безопасността и 

хигиената на труда и противопожарната охрана всяка година   ръководството на 

училището организира курсове и семинари, които приключват с провеждане на изпит 

пред комисия. 

2.    Веднъж в годината, в 6 учебни часа се организира курс за опресняване знанията 

на водача на мотокар по обслужването и безопасността на експлоатация на мотокара, 

също и когато лицето на когото е поверена работата с   мотокара има съответната   

правоспособност, но е прекъснало   практиката си за повече от три години. 

3.   Обучение за учениците по БХТ и ПО се провежда и в учебния предмет, "0позване на 

човека и природата" с хорариум според учебния план. 

VI. Длъжности в училището, за които се изисква   да притежават предвидена 

степен на  правоспособност и квалификация  

1. Огняр - правоспособност за огняр на котли с ниско налягане - III степен 
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заверено от органите на ДТН. 

2. Майстор в ковачна работилница - правоспособност за:  

 заварчик - газово заваряване и рязане - III степен.  

3. Шофьори (водачи на ще) както следва: 

 на лекотоварни коли - категория В 

 на товарна кола - категория С 

 на мотокар - водач на МПС, категория В или С,  

4. Енергетик - IV квалификационна група по електробезопасност. 

5. Учители по лаборатория и .учебна практика в професионално направление 

Електротехника - III -та и по-висока квалификационна група по 

електробезопасност. 

6. Механик в силнотокова работилница- III -та и по-висока степен. 

7. Механик в работилница по електроника и автоматизация - II -ра и по-

висока степен. 

8. Втора квалификационна група по електробезопасност за: 

- майстори в учебни работилници по, шофьори, заварчици, началници на 

складове за инструменти. 

1. Общи разпоредби 

1.Извършването на инструктажа и обучението по БХТ и ПО, както и резултатите от тях 

и изпитите се вписват в специални книги, които се прошнуроват, прономероват и 

подпечатват с печата на училището. Те се водят и съхраняват при лицата, извършващи 

обучението   както следва: 

  книга за встъпителен инструктаж на щатния персонал - води се от лицата, 

определени със заповед на директора да извършват координация и контрол по БХТ и 

ПО, съхранява се при личен състав  

 книга за встъпителен инструктаж на учениците. 

 книга за регистриране на първоначално обучение по БХТ и ПО - на щатни работници 

и служители - води се и се съхранява от завеждащ служба личен състав  

 книга за първоначален и периодичен инструктаж по БХТ и ПО на учениците се води   

и се съхранява от учителите, преподаващи съответния учебен предмет в кабинети, 

работилници и лаборатории ; 

 книга за периодичен инструктаж по БХТ и ПО на работници и служители - води 

се и се съхранява при съответните помощник директори;  

 работна тетрадка за инструктаж по БХТ и ПО на учащите преди провеждане на 

практическо - води се и се съхранява от съответните учители. 
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2.    Отговорност за спазване и контрол по изпълнение на гл. II от този правилник 

носят директора, помощник директорите, лицето координиращо и контролиращо 

дейностите по БХТ и ПО, а така също и преподавателите които водят лабораторната, 

учебна и производствена практика. 

 

ГЛАВА ТРЕТА 

РАЗДЕЛ   I 

       Правила и изисквания за безопасна работа в учебните кабинети, лаборатории, с 

машини, инструменти, съоръжения в училището и други работни места и дейности. 

1. Безопасна работа в учебните кабинети и лаборатории - общи изисквания: 

     За обучение по практика в учебната работилница се допускат ученици, които са 

преминали встъпителен инструктаж по БХТ и ПО по утвърдената програма и са 

медицински освидетелствани за това. 

     Да се спазват изискванията на ПБТ при механично обработване на и   инструкциите 

за  безопасна  работа, с  които учениците трябва да бъдат запознати. 

     Преди  започване  на  учебната   практика,   внимателно да  се  проверят 

състоянието на машините и съоръженията, блокиращите и сигналните устройства, 

пусковите и спиращите механизми, състоянието на режещите и други инструменти, 

наличието и закрепването на предпазните екрани и капаци, електрообезопасяването, 

състоянието на заготовките и др. 

    Не се допуска по време на учебна практика учениците да работят без наблюдение 

на учителя или майстора. 

        Оставане на ученици през време на почивките и работилницата без присъствие на 

учител да не се допуска. 

    Ръководителите на учебна практика да осигуряват на учениците най-малко две 

почивки по 15 минути през време на работни ден. Забранява се увеличаване 

продължителността на учебния час и съкращавано на почивките. 

    Забранено е вдигане и пренасяне на тежести от учениците, освен тези които са 

регламентираните изключения за това. 

    Не се допускат на учебна практика ученици без работно облекло които не ползват 

необходимите ЛПС. 

    За всяка машина, съоръжение, работа с инструменти и др. да се постави на видно и 

удобно за четене място, инструкция за безопасна работа.  

    Включването н изключването на машините в електрическата мрежа да се 

извършва от учителя, водещ учебната практика, при съблюдаване на мерките за 
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безопасност. 

    Всички учебно-технически средства да се; използват по своето предназначение и 

съобразно изискванията на БХТ. 

    Подборът на най-подходящ инструмент за съответен вид обработка, да се 

извършва щателно и под надзора и контрола на учителя или майстора, водещ 

учебната практика. 

    На машините да се извършват само онези операции, за които има | указания от 

учителя по практика. 

    На работните места до машините да има шкафчета,маси и др. за поставяне на 

чертежи, инструменти,заготовки, обработени детайли и др. 

    Движещите се части на машините и съоръженията, трябва да бъдат подходящо 

обезопасени със сигурно закрепени ограждения или кожуси. 

    Местата, които се обезопасяват да се боядисват с червен или друг подходящ цвят, 

който сигнализира за опасност при снет предпазител. 

    Всички предпазители, капаци и ограждения да са закрепени стабилно. 

Произволното им сваляне е недопустимо. 

Огражденията (капаците) да имат блокиращо устройство, което да изключва работата на 

машината, когато са отворени. 

    Когато машината конструктивно няма защитно устройство против нараняване на 

очите, да се ползват подходящи и удобни защитни очила. 

    Ръчното почистване на стружките от машините да става с подходящи четки, и др. 

    Пиленето, полирането и почистването с шкурка на обработваните детайли да става 

по начин осигуряващ безопасност 

    Настройката на машината, закрепването на детайлите за обработка, снемането, 

почистване и др. да става само при спряна от движение машина. 

    Всеки път да се проверява здравото и сигурно захващане на детайли за обработка и 

режещи инструменти. 

    Забранено е поставянето на предметите върху паралелите на машините. 

    Забранено е придържането на детайли за обработка с ръце по време на обработка 

или спирането му от движение. 

    Периодически да се извършат преглед за състоянието на абразивните дискове.  
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ИНСТРУКЦИЯ 

         за безопасна работа с пробивна машина  

1. До работа на пробивна машина се допускат ученици, преминали инструктаж и 

обучение по БХТ и ПО и да са медицински освидетелствувани. 

2. Работниците, които работят на бормашина задължително трябва да ползват 

работно облекло и лични предпазни средства, като: 

а) кепе (боне) с прибрани в него коси 

б) закопчано и прибрано към тялото работно облекло. 

в) подходящи обувки за краката. 

3. Преди да започне работа на бормашината работникът е длъжен: 

а) да провери изправността и действието на механизмите на машината като ги включи на 

празен ход. 

б) да провери наличността и се обеди в изправността на предпазните средства. Корпусът 

на бормашината трябва да бъде занулен и зазимен. 

в) да подготви и провери изправността на инструментите и приспособленията, които ще 

му бъдат необходими за предстоящата работа. 

г) да осигури достатъчна осветеност. 

4. Работещият на бормашината е длъжен правилно да поставя свредлото като го 

центрова и здраво стегне в патронника. 

5. Когато бормашината е в движение е забранено поставянето на свредлото или 

патронника. 

6. Подаването за обработка на ръка да става с не особено голям натиск на режещия 

инструмент. 

7. Работещия на бормашината е длъжен да следи непрекъснато за правилния ход, за 

правилното въртене на свредлото при пробиването. Особено внимание да се обръща за 

положението и стабилността на обработваемия предмет.При пробиване на отвори на 

дребни детайли се забранява последните да се държат с ръка. 

8.При разцентроване машината да се спира веднага. 

9. Пробивните машини, предназначени за пробиване на отвори в голямо-габаритни 

и тежки детайли, да са снабдени с подемно-транспортни съоръжения. 

10. Когато закрепването на волжките на режещите инструменти към дела на 

бормашината става с клинове, последните да не стърчат извън и връхнината на дела. 

11. При пробиване с автоматично подаване на материали, образуващи навиваща се 

стружка, приспособленията за установяване и закрепване на обработваемите детайли 

да имат стружкоотражатели. 
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12. Механизмът за закрепване на патронниците да действува сигурно, да действува 

сигурно, да предотвратява изпадането и да не позволява точно центроване на режещите 

инструменти. 

13. Обработваните детайли да са здраво и сигурно закрепени към работната маса на 

пробивната машина посредством стиски, притискачи, приспособления.  

14. Забранено е да се работи на настолна бормашина, която не е монтирана на 

стабилна маса или специална поставка, осигуряваща подвижност, устойчивост и 

удобство през време на работа. 

15. Механизмът.за връщане на вретеното на бормашина трябва да осигурява неговото 

надеждно преместване в изходно положение на цялата дължина на хода. 

16. Забранено е да се работи с бормашина, когато има необезопасени въртящи и 

движещи се части. 

17. Поставяне и снемане на детайла за обработване, режещия инструмент и т.н. да 

става при окончателно спряла машина. 

18. Забранено е почистването на стружките; да става с ръка. Това да се извършва с 

малка метличка, четка и др. 

19. Поставянето и свалянето на тежки обработваеми детайли да става с подемни 

приспособления или с помощта на друго лице. 

20. Забранено е когато бормашината е в движение да се извършват каквито и да са 

манипулации като почистване, ремонтиране и т.н. 

21. Задължително е измерването на размери по обработвания детайл да се извършва 

само след окончателно спиране движението на шпиделите. 

22. Забранено е охлаждане на режещ инструмент да става с намокрени конци. 

23. Забранява се работа на бормашината с ръкавици на ръцете когато е в движение. 

24. Обработваните детайли да не се разхвърлят около бормашината, а да се подредят 

така, че да не пречат на работата. 

25. Работника е длъжен да спре бормашината: 

а) когато предстои да смазва, проверява, ремонтира; 

б) когато почиства машината от стружки; 

в) при забелязване на повреда в машината; 

г) при всички случаи когато се отделя от бормашината . 

26. Работника е длъжен преди да включи бормашината в движение да провери в 

какво положение се намират ръчките за включване и изключване. 

27. Забранява се работа с лошо заточени режещи инструменти. 
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28. След завършване на работа , бормашината да се спира от движение и да се 

изключи от  захранване . Да се извършва почистване ,смазване зареждане около 

бормашина , а отпадъците да се изхвърлят в определените за тази цел места. 

29. Забранено е ползване на сгъстен въздух за почистване на заготовките, 

бормашината, облеклото и работното място. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа с най-често използващи се ръчни инструменти  

при работа в ремонт на работилница 

 

I. Общи положения 

1. Преди започване на работа всеки инструмент трябва да бъде прегледан внимателно 

и забелязаните повреди да се отстранят. 

2. Инструментите трябва да бъдат изправни и да съответстват на характера на 

работата. Не се позволява да се работи с неизправни инструменти. 

3. Главите на всички инструменти като чукове, секачи и др. не трябва да бъдат 

разширени, подбити и нацепени. Ако ръчните инструменти са дълго употребявани 

получат напуквания, и частици от тях лесно биха се отделили при работа, то те се 

поправят или изваждат от употреба. 

4. Дървените дръжки на инструментите да се изработват от сухо дърво - дрян, бук, 

габър, акация и др. без чепове и пукнатини. 

5. Инструментите да бъдат здраво набити и закрепени за дървените дръжки. 

6. При работа с ръчни инструменти, при които може да отхвръкне отрязана или 

отчупена част, да се използват предпазни очила и мрежести ограждения на 

работното място. 

7. При работа на височина да се ползва обезопасена стълба или платформа и да се 

вземат мерки против падане на инструменти и детайли. 

8. Забранява се използването на собственоръчно направени инструменти, без да са 

прегледани и разрешени за ползване от прекия ръководител. 

9. Работните места да бъдат почистени и подредени. 

10. След или по време на работа ненужните отпадъци да се изхвърлят на определените 

за целта места. 

II. Изисквания и правила при работа 

 Чукове 
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1. Дръжките на чуковете да бъдат с овална форма, гладка повърхност, с постепенно 

удебеляване към свободния край и да бъдат сигурно заклинени в чука посредством 

железен клин. 

2. Чуковете трябва да са с правилно, гладко и леко изпъкнало чело(глава), без 

пукнати и заоблени краища. 

 Ръчни ножовки 

1. Листът да се поставя на лъка на ножовката така, че рязане да стана при движението 

напред. 

2. Ножовият лист за рязане трябва да бъде опънат достатъчно, но не много, за да не се 

скъса и да нарани работещия по време на работа. 

3. Предметите за рязане да се закрепнат здраво на менгеме. 

4. Ширината на предметите за рязане да се съобразява така, че дължината на листа на 

ножовката да остана с около 150 - 200 mm. по голяма. 

5. Желателно е мястото за рязане предварително да се зарязва с триъгълна пила  

6. При рязане на тънки метални листове същите да се пристягат между дървените 

подложки, за да не вибрират. 

7. През време на работа работещият да заема правилна стойка и да държи ножовката 

по възможност в хоризонтално положени с двете си ръце - с дясната дръжка, с 

лявата предния край на рамката. 

 Гаечни ключове 

1. Гаечните ключове да се; подбират правилно и напълно да отговарят на размерите 

на гайките и болтовите глави. 

2. Челюстите на ключа да бъдат успоредни, да не са с износени краища, да нямат 

пукнатини или побитости.Сглобяемите ключове да бъдат здрави  

3. При работа не се; разрешава удължаване рамото на ключа посредством друг ключ 

или тръба. Ако гайката ти болтът са ръждясали, да се полеят с газ или нафта и след 

това да се отвъртат. 

 Отвертка 

1. Отвертката да се подбира съобразно прореза на винта; да бъде добре и правилно 

заточена, като работната част отстрани не трябва да бъде закръглена, а предната 

част да представлява права линия перпендикулярна на оста. 
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ИНСТРУКЦИЯ 

за безопасна работа с ръчни електрически инструменти, 

 преносими ел. лампи и  трансформатори 

I. Общи положения 

1. До работа с преносими ръчни електрически инструменти се допускат лица, които 

са инструктирани и обучени на безопасните начини на работа: такива инструменти 

и имат елементарна представа за опасностите, свързани с електрическия ток и за 

защитните мерки при работа. 

2. При работа с ръчни преносими електрически инструменти да се внимава: 

а) от токов удар; 

б) от прекъснат проводник вследствие на срязване кабела от конструкции и 

материали; 

в) от пробив към корпуса на инструмента при повреждане инсталацията на 

същия; 

II. Изисквания към условията на които трябва да отговарят ръчните 

преносими електрически инструменти, преносните лампи и трансформатори! 

1. Да се включват и изключват бързо от ел. мрежата и да не допускат, възможност 

за произволно включване и изключване.  

2. Да бъдат безопасни за работа и тоководещитеим части да бъдат недостъпни за 

случайно допиране. 

3. Ръкохватките на ръчните електрически инструменти трябва да бъдат от 

електроизолиращи материал. Тона се отнася и .за преносимите трансформатори. 

4. Захранващия кабел да е гъвкав, с двойна изолация тип ШКПП, ШКПС или друг с 

подобно предназначение. 

 

ИНСТРУКЦИЯ 

ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ТРУД В КОМПЮТЪРНАТА ЗАЛА  

 

             1/ При работа с компютрите учениците трябва да са разположени на 

разстояние 0,50 - 0,70 м от   екрана, а разстоянието между очите и клавиатурата да е 

0,40 - 0,50 м. 

 2/ При работа с компютрите се изисква учениците да стоят изправени на 

столовете, с удобно разположени върху масите ръце, така че да се постига 

максимално удобство при работата с клавиатурата и мишката.  

 3/ Не се разрешава провеждане на две последователни занятия без осигуряване на 

активна почивка между тях от 10-15 мин. 

 4/ При работа в компютърната зала учениците трябва да внимават за опасности 

свързани с неизправности в ел. инсталацията  и при откриването на такива да 

предупреждават незабавно преподавателя, без да правят опити да ги поправят. 
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 5/ При движение в залата учениците да не се допират до захранващите кабели на 

компютрите и друга техника, както и до кабелите на компютърната мрежа. 

 6/ Компютрите и останалата техника в залата се включват само след разрешение 

на преподавател. 

 7/ При влизане в залата учениците са длъжни да изчакват напускането й от тези, 

за които занятията са приключили.     

 8/ Поради наличието в залата на ел. инсталация по работните маси, се забранява 

внасянето на напитки и течности. 

 


