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РАЗДЕЛ I 

I. Общи положения

Чл. 1. Настоящият "правилник се отнася за учениците, 

педагогическия и непедагогическия персоната на VII СУ, както и за 

лицата, които по различни поводи се намират в учебната сграда, стола, 

складовите помещения, физкултурния салон и спортните площадки и 

е разработен в съответствие със следните нормативни документи:

Кодекс на труда, Закон за здравословни и безопасни условия на 

труд (ДВ, бр. 124/1997г., изм. и доп., бр 70/2004 г.), Закон за МВР ( ДВ, 

вр. 122/1997 г., изм., бр. 27/2005 г.), Инструкция за изискванията за 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на 

народната просвета на МОНТ от 05.07.1996 г., Указание на МОН по 

прилагане на Инструкцията за изискванията за безопасни условия на 

възпитание, обучение и труд в системата на народната просвета по 

отношение на инструктажите по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана от 17.01.1997г., Наредба № 8121з- 

647/01.10.2014г за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

евакуация на обектите, Наредба № РД-07-2 от 16.12.2009 г. за 

условията и реда за провеждането на периодично обучение и 

инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване 

на здравословни и безопасни условия на труд, оценката на риска на 

училището и всички действащи подзаконови актове, отраслови и 

ведомствени правила за здравословни и безопасни условия на труд, 

съответстващи на дейността им.
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Чл. 2. Безопасни условия /БУ/ при провеждане на възпитателна, 

учебна /теоретична и практична/ и извънучилищна дейност и при 

извършване на трудови дейЬости се осигуряват чрез спазване на 

установените в Република България единни правила, норми и 

изисквания, както и на отраслови и ведомствени правила и норми за БУ 

на труд съответващи на дейността в просветните звена:

А. По отношение на:

1. Собствени, наети и предоставени за ползване машини, 

съоръжения, апарати, уреди, инструменти, материали и вещества;

2. Силови и осветителни електрически инсталации, отоплителни, 

вентилационни, климатични и аспирационни инсталации, 

водопроводни канализационни инсталации;

3. Строителни конструкции;

4. Подемно-транспортни съоръжения;

5. Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения;

6. Ергономични условия на възпитание, обучение и труд;

7. Микроклимат /температура и влажност на въздуха/;

8. Работно облекло, лични предпазни средства, специално работно 

облекло;

9. Съоръжения и медикаменти за долекарска помощ;

10. Пренасяне на товари;

11. Организиране на придвижване на ученици, педагогически и 

непедагогически персонал като пешеходци и пътници в транспортни 

средства;

Б. Когато се извършват самостоятелно или съвместно 

следните дейности:

1. Ремонт, монтаж и демонтаж на машини, апарати и др.;
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2. Ремонт на силови и осветителни електрически инсталации, 

отоплителни, вентилационни, климатични и аспиращюнни инсталации, 

водопроводи и канализационни инсталации;

3. Строително-монтажни и други трудови дейности; •

4. Товарно-разтоварни и транспортни дейности;

5. При възникване на бедствени ситуации /пожар, земетресение/ 

се изпълнява плана за евакуация на ученици, учители и 

служители от сградата./ Приложение 1/.

Чл. 3. Задължително е провеждането на следните инструктажи:

1. Начален инструктаж и инструктаж на работното място

с новопостъпващи лица /педагогически и непедагогически 

персонал/ в деня на постъпване на работа.

Отг.: Директора и Председателя на комисията по БУ за ВОТ 

с лица от други организации - преди започване на дадена

дейност.

Отг.: Директор и Председателя на комисията по БУ за ВОТ 

с ученици, в началото на първия учебен час по 

лабораторна, общообразователна, учебна и производствена практика и 

в предмети, свързани с практическа дейност

Отг.:Учителите по съответния учебен предмет

2. Периодичен инструктаж:

А/ с педагогическия персонал -  три цъти през учебната година 

= 1-и - със започване на първия учебен срок /до 30.09.2019/

= 2- и - след приключване на коледната ваканция -  /30.01.2020/

= 3-и - след приключване на пролетната ваканция /до 30.04.2020/ 

Отг.: Председателя на комисията по БУ за ВОТ



Б/ с непедагогическия персонал -  на всеки три месеца 

м. септември, м. януари, м. април, м. юли

Отг.: Председателя на комисията по БУ за ВОТ

В/ с учениците -  три пъти през учебната година 

= 1-и - със започване на учебната година / до 30.09.2097/

= 2-и - след приключване на коледната ваканция / до 30 .01.2020/ 

= 3-и - след приключване на пролетната ваканция / до 30.04.2020/ 

Да се въведат необходимите тетрадки‘за инструктаж. Списъците 

с подписите и инструктажните листове да се представят на 

Председателя на комисията по БУ за ВОТ.

Отг.: Класните ръководители и учителите.

3. Извънреден инструктаж

след тежка аварийна трудова злополука, пожар, природно 

бедствие, или при констатирани груби нарушения на нормите по БХТ 

и 11110.

Отг.Директора и Председателя на комисията по БУ за ВОТ 

Чл. 4. Книгите за инструктаж се водят и съхраняват от 

Председателя на комисията по БУ за ВОТ и подлежат на контрол от 

Държавната инспекция по охрана на труда.

Чл. 5. Лицето /училищна комисия/ определено/а със заповед на 

директора на училището за осъществяване на координация и контрол 

по осигуряване на БУ на ВОТ е длъжно да:

1. Осъществява контрол по осигуряване на нормите и 

изискванията за безопасни и здравословни условия на 

ВОТ.
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2. Информира директора при констатирани нарушения или 

неизпълнение на задължения и предлага съответните 

мерки, включйтелно и за налагане на санкции на 

виновните лица.

3. Организира и участва в инструктажа на педагогическия 

и непедагогическия състав.

4. Осигурява информация за новостите и измененията в 

нормативната уредба по безопасност на труда.

5. Участва в разследването на трудови злополуки и води 

книга за регистриране на актовете.

6. Съхранява ревизионната книга за вписване на 

констатации и предписания на контролните органи./В 

стаята на пом.директора/.

Чл. 6. Педагогическият и непедагогическият персонал са длъжни 

да спазват следните изисквания при осигуряване на БУ на ВОТ:

1. Да спазват Вътрешно училищния правилник и 

Правилника за БУ на ВОТ и да изискват от учениците 

същото. Да се грижи за здравето и безопасността си, 

както и за здравето и безопасността и на другите лица, 

пряко засегнати от неговата дейност.

2. Пропусквателният режим в училището се осъществява 

от охрана -  2 бр. назначени, с трудов договор.

Влизането на външни лица в сградата се отразява в 

тетрадка -  дневник, в която се вписват данните на 

посетителя и къде отива.

3. Да изискват отговорно отношение на учениците към 

опазване на училищното имущество и хигиенните
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условия в училищната сграда и района на училището. 

Стриктно спазване на задълженията от дежурните 

учители.

4. Да не използват непроверена и необезопасена техника, 

вредни за психическото и физическото здраве вещества.

5. Да не използват методи на работа, въздействия и 

взаимоотношения, депресиращи учениците, колеги, 

ръководство и непедагогически персонал.

6. Да не позволяват саморазправа между ученици или 

издевателства над тях.

7. Да информират своевременно директора или 

училищната комисията за БУ за ВОТ за установени 

повреди, липси, аварии или други такива по ел. 

инсталации, водопроводната и канализационната мрежа, 

отоплителната система.

8. Забранява се пушенето в училищната сграда и двора 

на училището, както и употребата на алкохол или 

други упойващи вещества.

9. Забранява се достъпа на МПС в училищния двор, с 

изключение на тези, осигуряващи условия за 

осъществяване на образователно-възпитателен 

процес, товаро-разтоварни дейности.

10.Ръководството на училището осигурява застраховане на 

всички работници и служителиза трудова злополука в 

VII СУ ”К. Шапкарев” - Благоевград

11. При желание работниците и служителите правят 

собствена застраховка „Живот”
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12.Класните ръководители съдействат това да направят и 

учениците, в началото на всяка учебна година чрез 

техните родители.

Чл. 7. Ръководството на VII СУ и класните ръководители при 

организиране на извънучилищни дейности са длъжни да спазват 

следните изисквания за осигуряване на БУ и за опазване живота и 

здравето на участниците в тях:

1. Да не се събира голяма група от хора в помещения, 

които не позволяват бърза и безопасна евакуация.

2. При мероприятия с ученици, изискващи при 

транспортирането им, да се използват превозни 

средства на държавни, общински или частни фирми с 

гарантирана техническа изправност. Задължително 

учениците предварително се инструктират.

3. Да не се допуска контакт на учениците с лектори, с 

нездрави религиозни, морални и нравствени убеждения.

4. При организиране на походи, бригади, трудови и 

спортни мероприятия, класните ръководители 

предварително да се информират за здравословното 

състояние на учениците от училищния лекар и от 

родителите.

5. Часовете по защита при бедствия и аварии се провеждат 

от кл. ръководител в часа на класа, в които се запознават 

и с Правилника на училището за действия при бедствия, 

аварии, катастрофи, пожари и с евакуационната схема 

на училищната сграда.



6. Класните ръководители запознават родителите с 

правилника за БУ за ВОТ и вътрешно -  училищния 

правилник на ‘първата родитело-учителска среща за 

учебната година.

Чл. 8.1. Учителите, провеждащи лабораторни упражнения, 

практически занятия и др. подобни са длъжни да разработят 

инструкции за безопасна работа, съобразени с единните изисквания и с 

конкретните условия.
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2. Преди започване на лабораторни упражнения, учителят да 

инструктира учениците, а учениците внимателно да изслушват 

инструктажа по изискванията за безопасност при провеждане на 

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

3. Учителите по информатика са задължени да поддържат в 

изправност наличната техника в кабинета за който отговарят. Да 

изготвят инструктаж на учениците за работа в кабинета и запознаят 

учениците с него. След провеждането на инструктажа да попълнят 

всичко необходимо в съответната тетрадка за инструктаж и да я 

предадат на председателя на комисията за БУ за ВОТ.

4. Задължения на учителя по физическо възпитание:

- Да изисква, устройва и обзавежда салона и площадката за 

физкултура със здрави, изправни и сигурно поставени 

/закрепени/уреди,гимнастически постелки, подвижни соръжения за 

отскоци, масивна настилка на площадката и др.

- Да полага грижи за поддържане на уредите в изправно 

състояние, като обръща особено внимание на скрепителните елементи 

/винтове, болтове, скоби, обтегачи, възли и др./.
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- Ежедневно да извършва оглед и проверка на всички уреди и 

съоръжения преди часовете.

- Да изготви и проведе йнструктаж на учениците срещу подпис в 

тетрадка за инструктажа.

- Да следи непрекъснато за физическото и психическото 

състояние на учениците и при наличие на отклонения да не изисква 

изпълнението на трудни елементи. В случай на злополука да вземе 

спешно необходимите мерки за оказване на медицинска помощ и да
*

събщи на директора на училището.

5. Възпитателите отговарят за безопасността на учениците по 

време на часовете за самоподготовка.

6. Всички учители, които водят групи ученици на екскурзии, 

лагери, излети, посещения с учебна цел и др., отговарят за опазване 

живота и здравето на участниците в групата.

7. Дежурните учители са задължени да дежурят според 

определения график за определен район. В случай, че дежурният 

учител е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, трябва да 

осигури свой заместник и да информира за това ръководството на 

училището.

Чл. 9.1. Присъствието на учителите при лабораторни 

упражнения, практически занятия в близост до учениците, както и по 

време на учебните занятия, или екскурзии и при други извънучилищни 

дейности е абсолютно задължително.

2. Не се допуска учениците да работят самостоятелно, без 

наблюдение от учителя по време на лабораторните упражнения.

3. Оставянето на ученици през време на почивка в кабинетите без 

присъствието на учител не се допуска.
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III КАБИНЕТИ, ХРАНИЛИЩА И ЛАБОРАТОРИИ

Чл. 10. ° Учениците да бъдат запознати с несъвестимостта на 

химичните вещества.

Чл. 11. Па шкафовете, в които се съхраняват отровни, 

самозапалващи се, взривни, радиоактивни и др. вещества, да се 

поставят знаци на БДС.

Чл. 12. При изграждане на химическа лаборатория се монтирана 

общообменна вентилация.

Чл. 13. Манипулации, свързани с отделяне на силно токсични 

вещества, се извършват в отделни помещения, в смукателни шкафове 

/камини/, снабдени с механична смукателна и нагнетателна вентилация.

Чл. 14. Всички отровни вещества да се съхраняват в добре 

затворени съдове и специални шкафове, които се заключват с надпис 

“отрова” и знаци.

Чл. 15. Абсолютно е забранено оставянето на химически 

вещества без етикет.

Чл. 16. Леснолетливи течности -  етери, естери, алкохоли, ацетон, 

серовъглерод, бензол и др. трябва да се съхраняват на хладно и тъмно 

място.

Чл. 17. Учителят е длъжен строго да спазва нормативите за 

допустимото количество опасни за живота и здравето вещества, за 

съхранение, съобразно кубатурата на лабораторията или хранилището.

Чл. 18. При работа с опасни вещества преподавателят да има 

предварително подписан от директора на училището документ за 

точните количества и вид материали и след работа се съставя акт за 

изразходването им. Тези вещества се съхраняват в запечатан шкаф и се
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изразходват съгласно Правилника за производство, търговия, 

съхранение, пренасяне и употреба на силно действащи отровни 

вещества / Д.В.бр.34 от 27.IV.1973r./ и за тях отговаря учителят по 

химия.

Чл. 19. Отоплението в хранилища и лаборатории трябва да е 

централно и да поддържа температура 18-20 градуса по Целзий. 

Забранено е отопляването с открити електрически печки, котлони, 

печки с течно и твърдо гориво.

Чл. 20. Химическите елементи и техните съединения да се 

подреждат в зависимост от мястото им в периодичната система, а 

органичните вещества по хомоложните редове. Едно до друго да се 

подреждат само веществата от една и съща група. Веществата от 

различните групи се поставят на различни места.

Чл. 21. Димяща азотна киселина, бром и неприятно миришещи 

вещества да се съхраняват в специални, снабдени със смукателна 

инсталация шкафове, далеч от електропроводниците и газовите 

инсталации.

Чл. 22. Вещества, които лесно се разлагат с образуване на взрив, 

а така също и силните окислители като водороден пероксид, натриев и 

калиев пероксид, концентрирани киселини, трябва да се съхраняват в 

неголеми количества и в отсъствието на прах, влага и светлина.

Чл. 23. Огнеопасни вещества да се съхраняват в специален шкаф 

с надпис ’’Огнеопасни вещества”. Огнеопасните вещества са етери, 

алкохоли, серовъглерод, бензин, бензол, ксилол, ацетон, бял и жълт 

фосфор, натриев пероксид и др..

Чл. 24. Лесно възпламеняващите се вещества да се съхраняват в 

дебелостенни стъкла, затворени със запушалки с шлифтове. Тези
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стъкла да се поставят в специални съндъчета от негорими материали 

върху слой от пясък и в отворени шкафове. Забранено е съндъчетата да 

се поставят в коридорите, до вратите или в проходите между масите.

IV. ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН, ФИТНЕС ЗАЛА И СПОРТНА

ПЛОЩАДКА

Чл. 25. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени.

Чл. 26. Не се допуска игра на уреди, които са физически 

износени и крият опасност от наранявания.

Чл. 27. Да се поддържа в изправност закрепването на 

спомагателните части /винтове, обтегачи, възли, точки и др./.

Чл. 28. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да 

намаляват удара при отскоци от уреди или от евентуални падания.

Чл. 29. Да се поддържа ред и последователност при 

изпълнението на упражнения, които са свързани с повишена динамика, 

равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от 

сблъсквания, падания при разсейване на вниманието, или уплаха и др..

Чл. 30. Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ 

при изпълнение на трудни елементи от упражненията и да осигури 

пазене в случай на несполучливи опити /например при прескоци, 

отскоци и др. /.

Чл. 31. Абсолютно -необходимо е да се следи за физическото и 

психическото състояние на учениците и при наличие на отклонения от 

нормалното, да не се изисква изпълнение на трудни елементи.
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Чл. 32. На момичетата, ненавършили 15-годишна възраст, не 

могат да се възлагат физически упражнения, които могат да увредят 

или да причинят деформация на органи в областта на малкия таз.

Чл. 33. Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с 

масивна настилка /асфалт и др. /.

Чл. 34. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните 

колони и др., трябва да бъдат закрепени здраво и стабилизирани 

сигурно.

Чл. 35. Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани.

Чл. 36. При хвърляне на уреди строго да се съблюдава да няма 

хора на мястото около попаденията или в периметъра, в който би 

попаднал евентуално изпуснатия уред.

Чл. 37. Не се допуска учениците да играят самостоятелно без 

наблюдение на учител.

V. ЗАДЪЛЖЕНИЕ НА ДИРЕКТОРА ЗА КООРДИНИРАНЕ И 

КОНТРОЛИРАНЕ ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БУ

НА ВОТ

Чл. 38.1. Директорът е длъжен при сключване на договори с 

други организации за самостоятелно или съвместно обучение на 

ученици, изпълнение на ремонти, строително-монтажни, товаро- 

разтоварни и транспортни дейности да включва и мерки за осигуряване 

на безопасни условия на труд, предложени му от председателя на

комисията по БУ за ВОТ.

2. Да не допуска на работа лица, които не са обучени, 

инструктирани или в нетрезво състояние.
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3. Да осигури на педагогическия и непедагогическия персонал 

обслужване от службите по трудова медицина.

Чл. 39. Директорът на училището осъществява взаимодействие и 

координация с органите на Министерството на труда и социалните 

грижи, Министерството на здравеопазването, Министерството на 

вътрешните работи, Министерството на околната среда, отрасловите 

министерства и ведомства и местните органи на държавната власт в 

дейността си по осигуряване на БУ на ВОТ.
_ *

Чл. 40. Директорът организира с председателя на комисията по 

БУ на ВОТ регистрирането, отчитането и анализирането на 

злополуките и професионалните заболявания по установения за 

Република България ред.

Чл. 41. Директорът незабавно уведомява РУО, МОН и органите 

на Министерството на вътрешните работи, прокуратурата и гражданска 

защита в случаите на тежки или със смъртен изход злополуки и тежки 

аварии.

Чл. 42. Директорът организира контрола по спазването на 

изискванията за осигуряване на БУ на ВОТ .

Чл. 43. 1. Директорът организира и съдейства за обучението на 

упълномощеното лице, координиращо дейностите по осигуряване на 

БУ на ВОТ.

2. Директорът организира практически занятия по 

изпълнението на училищния план за евакуация на личния 

състав/педагогически, непедагогически персонал и ученици/ при 

бедствия, аварии и катастрофи, един път през учебен срок:

- до 30.10.2019 г.,за I учебен срок;

- до 30.03.2020 г.,за II учебен срок.
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Чрез КУТ работниците и техните представители в учебното заведение 
биха могли да:
Осигурят навременни е ефективни действия от страна на работодателя 
за отстраняване на рискове, сбързани с определено работно място или 
даден процес.
Предложат идеи, които да залегнат в планиращата документация на 
учебното заведение;
Подпомагат експертите при оценка на рисковете за БЗР по работните 
места и образователно -  възпитателния процес.
Спомагат за избягване на евентуална съпротива срещу въвеждането на 
СУБЗР и да разяснят и убедят работниците в ползата от нейното 
функциониране.
Съдействат за ефективното осъществяване на политиката по 
безопасност и здраве чрез комуникация между ръководството и 
работниците и служителите

VI. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

Чл.44.1. Идват на училище 15 мин. преди започване на учебните 

занятия, като при придвижването си от дома до училище и обратно 

стриктно спазват правилата за движение по пътищата.

2. Влизането и излизането в и от училище става през централните 

входове, а движението по коридорите и стълбищата става в дясно.

3./нов -14.09.2010/ Пътуващите ученици от селищата в община 

Благоевград, които ползват училищните автобуси, да се качват и 

слизат от тях на определеното за целта в училищния двор 

място.Учениците да изчакват спокойно автобуса и да се качват, 

спазвайки ред.

4. По време на междучасия не се допуска отварянето на прозорци 

/освен този до бюрото на учителя/ в класните стаи и коридорите. Не се 

допуска качване по прозорците, навеждане през тях, хвърляне на 

отпадъци или други предмети. Абсолютно забранено е излизането и 

разхождането по козирката на I етаж и по покрива над училищния стол.
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5. Забранява се на учениците да косумират закуски в училищната 

сграда.

6. Не се допуска игра с топки и други спортни пособия в класните 

стаи и коридорите, пързалянето по музайката и парапетите по 

стълбищата, каране на ролкови кънки, ролери и др. по коридорите и 

двора на училището.

7. Всички ученици са длъжни да поддържат личната си хигиена и 

да идват на училище в приличен вид и униформа /според ВУП/. 

Длъжни са да пазят чисти класните стаи, коридорите, физкултурния 

салон, тоалетните и двора на училището. Отпадаците се събират на 

определените места.

8. По всяко време /преди започване и след завършване на 

учебните занятия, в междучасията/ се забранява игра с ел. ключове, 

контакти, ел.табла, пипане на оголени проводници.

9. Не се разрешава игра с пожарогасителите кофпомпите и 

пожарните кранове в сградата.

10. При възникване на пожар или друга авария учениците са 

длъжни да информират учителя /най-близко намиращия се или 

директора на училището/ и да спазват указанията на учителя.

VII. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Чл. 45. Правилникът за БУ на ВОТ се утвърждава от Директора 

на училището не по-късно от началото на учебната година.

Чл. 46. Директорът организира запознаването на учениците, 

педагогическия, непедагогическия персонал и родителите с 

Правилника за БУ на ВОТ.
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Чл. 47. Правилникът се актуализира преди началото на всяка 

учебна година и при изменение на единните норми и правила за БУ на 

ВОТ.

Чл. 48. В края на всяка учебна година педагогическия съвет 

анализира БУ на ВОТ и предприема мерки за подобряване работата в 

тази посока.

Чл.49 /нов/ Да се спазва стриктно изискванията на Наредбата 2/ 1997г 

за организиране на ученически отдих И туризъм/ изменение и 

допълнение към наредбата/ и се спазват посочените срокове за 

внасяне на комплект документи в РУО.

Чл.50 / нов/ Да се провежда ежеседмична проверка и обезопасяване на 

всички съоръжения и спортни площадки в двора на училището и 

физ. салон.

отг: И.Стамболиева, А.Вантов, С.Сотиров, С.Самарджиев

Чл.51 /нов/ С влизане в сила на новия план за защита при бедствия 

практическите занятия да се провеждат съвместно с практичестите 

занятия по изпълнение на училищния план за евакуация на личния 

състав при възникване на пожар в уч.сграда -  2 пъти годишно.

Правилникът е приет на заседание на ПС от 14.09.2009 год. 

Измененията и допълненията към Правилника са приети на 02.09.2019г
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