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Раздел I 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. С този правилник се определят изискванията за осигуряване на безопасни условия на труд  и 

учене в 132. СУ „Ваня Войнова”- гр. София. 

2. Правилникът има за цел да конкретизира основните изисквания, които трябва да се спазват при 

осигуряване на безопасни условия на труд и учене в училището. 

3. Правилникът се отнася за всички работници и учащи в учебното заведение – педагогически, 

непедагогически персонал и ученици, както и за лицата, които по различни поводи пребивават в 

сграда. 

4. Правилникът се актуализира при изменение на правилата, нормите и изискванията за 

безопасност на труда в Република България. Освен изискванията на този правилник, трябва да се 

спазват и установените в Република България единни, отраслови и фирмени правила, норми и 

изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на извършваната дейност. 

5. Изменения и допълнения на правилника се правят чрез гласуване на педагогическия съвет.  

6. Контролът по изпълнение на Правилника се осъществява от Директора. 

 

Раздел ІІ 

Задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за 

осигуряване на безопасни условия на труд и учене 

 

1. Задължения и отговорности на директора: 

1.1. Директорът организира запознаването на учениците ,персонала и родителите с “Правилника 

за осигуряване на безопасни условия на труд и учене ”в началото на учебната година. 

1.2. Директорът разработва и утвърждава не по-късно от началото на учебната година “План за 

предотвратяване и ликвидиране на аварии, бедствия, катастрофи и пожари”, като частта по 

противопожарна безопасност се съгласува с териториалните органи на МВР. Длъжностните лица и 

учениците потвърждават запознаването си с плана с личен подпис(ПМС №18/23.01.98г.) 



 

1.3. Директорът осигурява пожарната безопасност в училището чрез спазване на действащите 

норми, правилници, наредби и предписания. Два пъти през годината осигурява провеждането на 

тренировки за действие при евакуация. Създава и организира обучение на група по условия на 

труд в училището. Утвърждава и изпълнява програма за оценяване на риска в училището, като 

прилага методиката от “Помагало за оценка на риска”,2002г. 

1.4. Утвърждава и изпълнява програма за оценяване на риска, като прилага методика за оценяване 

на риска, съгласно "Помагало за оценка на риска",изд.2002г. 

1.5. Незабавно уведомява Началника на РУО София, МОН, прокуратурата и гражданска защита в 

случаите на тежки злополуки и аварии на територията на 132. СУ „Ваня Войнова“. 

1.6. Утвърждава програма за предприетите мерки, определените срокове и отговорни лица за 

предотвратяване, намаляване и ограничаване на риска, както и начините за контрол. 

1.7. Осигурява провеждането на различни видове здравни мероприятия и медицински прегледи 

на учениците и персонала, съвместно с медицинското, лице обслужващо училището и наетата 

служба по трудова медицина.  

1.8. Осигурява на всеки работещ подходящо обучение по безопасни условия на труд в 

съответствие със спецификата на всяко работно място. 

1.9. Директорът установява, разследва , регистрира и отчита трудовите злополуки, като поддържа 

регистър за тях. Осигурява компетентна техническа експлоатация, поддръжка, ремонт, периодични 

прегледи, изпитвания на енергийните съоръжения в 132. СУ „Ваня Войнова“. 

1.10. Осигурява компетентна техническа експлоатация ,поддръжка, ремонт, периодични прегледи, 

изпитвания на енергийните съоръжения в училището. 

1.11. Директорът заявява необходимите средства за изпълнение на дейностите , осигуряващи 

безопасни условия на труд и учене пред финансиращия орган. 

1.12. Осигурява спазването на изискванията на Правилника за осигуряване на безопасни условия 

на  труд и учене в 132. СУ „Ваня Войнова“ и в неучебно време — при провеждането на ИКД, 

избори, празненства и други мероприятия на територията на училището. 

1.13. Разписва в длъжностните характеристики на служителите от училището, конкретните им 

задължения за безопасни условия на труд съгл. Чл.3, т.1 от ПМС №9/1995 г. 

1.14. В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от лицата, които 

нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по безопасни условия на труд, като 

предприема административни мерки съгласно КТ.  

   

 

 



 

2.  Задължения и отговорности на Учителите: 

2.1 Носят отговорност за опазване на живота и здравето на учениците по време на учебни занятия 

и при други учебни форми и дейности, организирани от училището. 

2. Следят за здравословното състояние на учениците и контролират спазването на здравно - 

хигиенните норми и изисквания по време на учебния процес. 

2.3. Контролират спазването на правилата за експлоатация и охрана на труда при работа с 

материали и съоръжения в среди, които могат да бъдат потенциална заплаха за здравето и живота 

на учениците. 

2.4. В началото на всяка учебна година класните ръководители и учителите запознават учениците с 

нормите на безопасност и условията на труд в класните стаи и кабинетите, както и с мерките и 

правилата за обучение и възпитание в условията на COVID-19, като това се удостоверява (срещу 

подпис на ученикa) в специален дневник и по утвърден от Директора Програма за начален 

инструктаж. 

2.5. Класните ръководители извършват два пъти през учебната година периодичен инструктаж за 

осигуряване на безопасни условия на труд на учениците (срещу подпис) в специален дневник за 

инструктажи и по утвърдена от Директора Програма за периодичен инструктаж. 

2.6. Новопостъпилите ученици се инструктират в първия учебен ден от съответния класен 

ръководител. 

2.7. Начален и периодичен инструктаж се извършва от учителите по физика и астрономия, химия и 

ООС, биология и здравно образование, физическо възпитание и спорт, технологии и 

предприемачество, информационни технологии. 

2.8. Изброените в т. 2.7 учители, съставят и съгласуват със заместник-директора УД, и поставят на 

видно място в съответния кабинет Инструкция за безопасни условия на обучение по съответния 

предмет. 

2.9. Учителите са длъжни да наблюдават системно работата на учениците и в случай на 

нарушаване на правилата на безопасност да вземат незабавни мерки и да уведомят училищното 

ръководство. 

2.10. Учителите са длъжни да използват всички електроразпределителни устройства съобразно 

изискванията на безопасността и хигиената на труда.  

2.11. Учителите се грижат за безопасността си в училище - при работа с химични вещества, с 

електроуреди и др. Не оставят без наблюдение включени в електрическата мрежа уреди 

(компютри, принтери, скенери, проектори и др.) и работят съгласно техническата характеристика 

на съответния уред. 

2.12. Учителите са задължени да дежурят според определен график за определен район. Те следят 

за нормалното придвижване на учениците по коридорите и стълбищата в училищната сграда, 



 

както и за поведението на същите в класните стаи, коридорите и стълбищата. В случай, че 

дежурният е възпрепятстван да изпълнява задълженията си, трябва да осигури свой заместник и 

да информира за това ръководството на училището. 

2.13. Учителят на група за ЦДО носи отговорност за живота и здравето на учениците по време на 

заниманията, както и при организирани училищни и извънучилищни мероприятия. 

*Учителят ЦДО организира отдиха и физическата активност и заниманията на групите по интереси 

спазвайки строго правилата за безопасност и здраве. 

 *Водеща цел в работата на учителя ЦДО е формирането в учениците на хигиенни, културни и 

трудови навици и умения. 

2.14. Ръководителите на екскурзии са отговорни за съблюдаване правилата на техниката на 

безопасност за опазване живота на учениците, спазвайки Наредба № 10 от 01 септември 2017 г. за 

организацията на дейностите в училищното образование и Наредбата за детските и ученическите 

туристически пътувания с обща цена, инициирани от институциите в системата на предучилищното 

и училищното образование /Обн. - ДВ, бр. 103 от 27.12.2016 г., в сила от 27.12.2016 г., приета с 

ПМС № 365 от 21.12.2016 г./ при организирането и провеждането ученически екскурзии и отдих в 

страната и чужбина. 

 * Стриктно спазват утвърдената от Директора процедура по организиране и провеждане на 

ученически екскурзии и отдих в страната и чужбина. 

* Преди всяка екскурзия учениците се запознават с маршрута, обектите, които ще бъдат посетени 

и задължително се инструктират /срещу подпис/ относно мерките за безопасност, които трябва да 

се съблюдават. 

3. Задължения и отговорности на Непедагогически персонал: 

 Задължения и отговорности на хигиенистите: 

3.1. Извършват редовно и качествено почистване на класните стаи два пъти за деня, забърсват 

праха по мебелите и проветряват. 

3.2. Почистват коридорите и сервизните помещения след всяко междучасие и хлорират 

сервизните помещения.  

3.3. Ежемесечно извършват основно почистване на класните стаи, коридорите и сервизните 

помещения.  

3.4. Ежедневно почистват двора и спортните площадки.  

3.5. Спазват санитарно-хигиенните изисквания и противопожарните правила по охрана на труда, 

следят повредите в помещенията и своевременно уведомяват за такива ръководството на 

училището.  

3.6. Грижат се за затваряне на крановете на чешмите и проверяват осветлението.  



 

3.7. Грижат се за навременно включване и изключване на ел. осветлението в класните стаи и 

коридорите.  

3.8. След приключване на учебните занятия обхождат сградата, затварят всички прозорци и врати. 

3.9. При пожар, земетресение, стихийно бедствие и други, хигиенистите обезпечават отварянето 

на изходите и вратите за евакуацията на учениците.  

 Задължения и отговорности на портиера:  

3.10. Осигуряват пропускателен режим в училище и следят за безопасността на учениците, 

педагогическите специалисти и непедагогическите специалисти.  

3.11. Не допускат влизането на външни лица, които нарушават нормалното протичане на учебния 

процес. По време на учебните часове пропускането на ученици става само при представяне на 

лична карта. 

3.12. Не допуска в територията на училището лица, употребели алкохол или упойващи вещества, 

както и такива, носещи съмнителни вещи.  

3.13. След края на учебните занятия портиера задължително проверява състоянието на вратите, 

прозорците и осветлението, както и за забравени включени ел. уреди, учебно-технически 

средства. При констатиране на нередности незабавно пристъпва към отстраняването им, като 

своевременно уведомява ръководството на 132. СУ.   

 Задължения и отговорности на работника по поддръжка на училището:  

3.14. Грижи се за поддръжката на сградата – ремонт на брави, подмяна на стъкла, дърводелска 

работа.  

3.15. Отстранява по-леки повреди в ел. инсталацията, подменя ел. крушки, ключове, контакти.  

3.16. При необходимост действа с наличните противопожарни уреди и съоръжения.   

3.17. Не допуска използването на нестандартни и технически неизправни отоплителни и 

нагревателни уреди.  

3.18. При използване в училище на отоплителни уреди следи да се спазват съответните 

нормативни разстояния.  

 Задължения и отговорности на медицинската сестра: 

3.19. Познава и спазва настоящия правилник.  

3.20. Оказва първа долекарска помощ на пострадал ученик или служител до пристигането на екипа 

на Спешна помощ. 

3.21. При необходимост съпровожда ученик до болница преди пристигане на родител. 

3.22. Не допуска присъствие в училище на заразно болни и опаразитени ученици или служители.  



 

3.23. Носи отговорност за правилното съхранение на лекарствените средства и ограничаване на 

достъпа до тях.  

3.24 При забелязване на хигиени нарушения и пласиране на хранителни продукти с изтекъл срок 

на годност в бюфета за закуски и столовата своевременно информира съответния санитарен 

инспектор от РЗИ-София. 

3.25. Извършва дейности по профилактика и промоция на здравето, организира кампании, 

насочени към здравословния начин на живот, превенция на зависимости и др. 

4. Задължения и отговорности на Учениците: 

4.1. Идват на училище 10 минути преди започването на учебния час. 

4.2. При придвижване и/или пътуване от дома към училище и обратно всеки ученик се задължава 

стриктно да спазва правилата за движение по пътищата и инструктажа за безопасно поведение по 

време на пътуване.  

4.3. При влизане в класната стая – да се огледа дали е годна за провеждане на занятия. При 

установяване на нередности и повреди – счупени контакти, прозорци, чинове, столове и др. които 

биха застрашили здравето и живота на учениците, да се уведоми класния ръководител или 

дежурния учител.  

4.4. По време на междучасие не се допуска отваряне на прозорци, освен на този до бюрото на 

учителя и/или в случаите на COVID-19, тъй като това крие опасност за живота на учениците. 

Забранява се отварянето на прозорците в коридорите. Не се допуска качване по прозорците, 

навеждане през тях и хвърляне на отпадъци или други предмети.  

4.5. Забранено е внасянето в училище от учениците на ножчета, приспособления за игри с остри 

предмети и използването на такива за игри в междучасието.  

4.6. Не се допуска игри с топки и други спортни пособия в класната стая и коридорите, пързалянето 

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

на училището.  

4.7. Учениците са длъжни да пазят чисти класните стаи, коридорите, физкултурния салон, 

тоалетните и двора на училището. Отпадъците се събират на определените места. 

4.8. Всички ученици са длъжни да подържат личната си хигиена и да идват на училище в приличен 

вид, отговарящ на положението им на ученици, съгласно ПДУ.  

4.9. При отсъствие на учител, учениците остават в класната стая без движение по коридора и 

вдигане на шум, което би попречило на нормалните условия за протичането на учебния процес.  

4.10. В часовете по физическо възпитание и спорт учениците стриктно да изпълняват изискванията 

учителите, не играят на уреди, които са физически износени и крият опасност за живота и 

здравето.  



 

4.11. В часовете, които се провеждат в училищната лаборатория по природни науки, поради 

повишена опасност от вредни вещества, пожар, взрив, учениците следва да спазват указанията на 

учителя. Всички стъкла и банки да са картотекирани и да имат четливо написани етикети за 

съдържанието в тях, както и указания за работа с тях.  

4.12. С цел осигуряване на пожарна безопасност, учениците са длъжни стриктно да спазват 

противопожарната наредба на директора на 132. СУ, както и действащите правила и преписания 

на района служба „ПБЗН“: 

* по всяко време (преди започване и след завършването на учебните занятия в междучасията) се 

забранява игри с ел. ключове, контакти, ел. табла, съединяване на жици на счупени контакти, за 

опит да се пускат в действие;  

* не се допуска ползването на отоплителни уреди;  

* абсолютно е забранено пушенето на цигари в сградата и тротоарите около нея, паленето на огън 

в учебните стаи и двора на училището с цел игри и развлечение;  

* не се разрешава игра с пожарогасителите и пожарните кранове в сградата;  

* при възникване на пожар или авария учениците са длъжни да спазват указанията на учителя и да 

изчакат пристигането на екипа от Района служба “ПБЗН“.  

4.13. По време на извън училищните дейности учениците изпълняват указанията на учителите, 

които ги придружават. Особено внимание се обръща на учениците да спазват всички указания за 

безопасност на движение в града.  

 

РАЗДЕЛ III 

ОСНОВНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНА РАБОТА 

В УЧЕБНИТЕ КАБИНЕТИ, ЛАБОРАТОРИИ, ФИЗКУЛТУРЕН САЛОН И 

СПОРТНА ПЛОЩАДКА 

I. За осигуряване на безопасна работа в кабинета по химия и опазване на околната среда е 

необходимо: 

 1. Учениците са длъжни да изслушат внимателно инструктажа от учителя за правилното и 

безопасно провеждане на практичното занятие и да се разпишат в книгата за инструктажа. 

2. По време на занятието да изпълняват и спазват с голямо внимание изискванията за безопасност 
и най-вече при действия, в които са ангажирани две или повече лица. 

3. Не се допуска ученици да работят самостоятелно, без наблюдаването на учителя. 

4. По време на учебните занятия с опити, учениците са длъжни да имат подходящо облекло и 
лични предпазни средства / очила, ръкавици, и други /. 



 

5. При възникване на неясноти след започване на работа по опита, учениците са длъжни 
незабавно да поискат съвет от учителя. 

6. Всяко повторение на опита или на други опити да става само след съгласието на учителя. 

7. Забранява се по време на опита да се опитват на вкус и допир веществата. 

8. Преди всеки опит да се проверява дали използваната стъклария е измита. Забранява се 
използването на не измити съдове. 

9. Забранява се хващането на реактиви с мокри или сапунени ръце. 

10. Забранява се внасянето на храна и напитки, хранене и съхраняването им в съдове, които се 
употребяват в химичните опити. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ХИМИЧНИТЕ ЕЛЕМЕНТИ И ТЕХНИТЕ СЪЕДИНЕНИЯ  
 

1. Химичните реактиви трябва да се съхраняват в метален шкаф, който се заключва. 

2. Всички реактиви следва да се съхраняват в пластмасови, стъклени или керамични съдове, 
затварящи се плътно. На съдовете трябва да са залепени етикети с названието и концентрацията 
на веществото. На отровните вещества се поставя надпис ”отрова” , а на горящите – ”огнеопасно” . 

3. Химическите активните метали като натрий, калий и калций трябва да се съхраняват в стъклени 
шишета под петрол и добре уплътнени. При счупване на шишетата те  взаимодействат с водата, 
ако подът е мокър, отделяйки топлина и запалими или взривоопасни газове. Някои катализатори 
на полимеризацията, такива като алуминиеви съединения от класа на алкилите, реагират и силно 
горят при контакт с вода. 

4. Вземането на алкалните метали, както и техните оксиди и хидроксиди, да се извършва с 
пластмасови лъжички или пинсети с пластмасови краища.         

                  ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА С КИСЕЛИНИ И ОСНОВИ 

 1. Задължително е киселините, основите и другите реактиви се съхраняват отделно. 

 2. Съхраняването на киселините и основите да се извършва само в оригинална опаковка, в 
изправни и здрави съдове, добре и сигурно затворени и с етикети за съдържанието им. 

3. Категорично се забранява откритото съхраняване на лакоматериали, тяхното разливане по 
подове, допускането им в близост до горящи печки и нагревателни тела, паленето на печки с тях, 
допускането на пушене, палене на огън и парцали, шмиргелене, заваряване, ползване на 
инструменти, които образуват искри, открити лампи и др. поради голяма опасност от взривяване, 
възпламеняване и запалване на лесно запалителните течности, които могат да причинят пожари и 
тежко и съдбоносно обгаряне на учителя и учениците. 

4. В склада за съхраняване на киселините и основите е забранено да се консумират хранителни 
продукти и да се пие вода. В тях не се допускат външни лица и малки деца, а на входа да се 
поставят табели “Вход – забранен, опасно от киселини или лесно запалителни течности “. Достъп 
до хранилището имат само учителите по химия. 



 

 5. Не се допуска изсипването на запалителни течности и киселини в шишета, кожуси и др. съдове, 
оставянето им по маси, столове, прозорци и други места. При всички случаи и след всяка 
еднократна употреба  да се заключват в шкафове. 

 6. При работа с азотна, солна киселина и др. в кабинета е абсолютно задължително ползването на 
лични предпазни средства, изправни гумени ботуши, гумени ръкавици, гумени престилки, 
предпазен щит, очила за очите и лицето и вълнен костюм. 

 7. Когато се налага разреждането на киселини с вода, те се наливат с тънка струя във водата, в 
никакъв случай обратно, тъй като водата се прегрява до кипене, което може да предизвика 
изпръскване на киселина, която може да причини изгаряне на учителя и учениците. 

8. Парите, които се образуват от киселините, са отровни, действат раздразнително на дихателните 
пътища, затрудняват дишането, разрушават зъбите, роговицата на очите, причиняват 
конюнктивити и много други. 

9. Наливането на азотна киселина или смес от азотна и сярна киселина в замърсени и мокри 
съдове е много опасно, тъй като от отделящата се в голямо количество топлина и образуването на 
газове може да се пръснат и се допуснат трудови злополуки. 

10. При обработка на метали с азотна киселина, при разливането й по пода и земята, а също при 
съхраняването й в открити съдове се отделя в голямо количество жълточервен газ –азотен 
двуокис, който е силно отровен за човека и може да доведе до смърт. Пределно допустимата 
концентрация на азотния двуокис е 0.005% мг/л. Отделя се и водород, който с въздуха образува 
експлозивни смеси. 

11. Съдовете с киселина  трябва да имат табелка или етикет с четливо обозначение за 
наименованията на киселините. Същите задължително да се съхраняват в специални складове. Не 
трябва да се поставят под прякото непосредствено въздействие на слънчеви лъчи и нагрети 
предмети, тъй като от налягането, което се създава от парите, съдът може да се спука. 

12. Категорично се забранява учениците да работят с концентрирани киселини и разтвори на 
разяждащи основи. 

13. На самостоятелна работа с химикали и лесно запалителни течности, киселини, могат да се 
допускат само ученици, които най-задълбочено и отговорно са обучени и инструктирани по 
безопасността на труда от съответните ръководители. 

14. Не се допуска на едно място да се съхраняват киселини, основи и др. леснозапалителни 
течности, като спирт, терпентин, камфор, бои на талаш, стърготини и др., които под действието на 
азотната киселина могат да се запалят и взривят; противопоказно е на едно място да се съхранява 
оцетната и другите киселини. 

15. Корозивнодействащи вещества са силните киселини, основи и други вещества, които 
предизвикват изгаряния или раздразване на кожата, лигавиците или очите или които увреждат 
болшинството материали. Типични примери са: флуоро-водородна киселина, солна киселина, 
сярна киселина, азотна киселина, мравчена киселина и хлорна киселина. Такива материали могат 
да повредят контейнерите, в които се съдържат, и проникнат в атмосферата на помещенията; 
някои са летливи, а други агресивно реагират с влагата, органични вещества или други химични 
вещества. Киселинните пари могат да подложат на корозивно действие конструкциони материали 
и оборудване и да окажат отровно въздействие върху учениците. Такива материали трябва да се 



 

съхраняват в прохладни места, но при температура, която е значително по-висока от точката им на 
замръзване, тъй като веществата, като напр. оцетна киселина, могат да замръзнат при относително 
висока температура, да разрушат контейнера и да изтекат, когато температурата се вдигне отново 
над точката на замръзване. 
Хлорната киселина, освен че е високо корозивна, се явява също така и мощен окислител, който 
може да предизвика пожар и взрив. Царската вода (Aqui regia) има три опасни свойства: (1) тя 
демонстрира корозивнодействащи свойства, дължащи се на солната киселина и азотната 
киселина; (2) тя е мощен окислител; и (3) прилагането на незначително количество топлина води 
до образуване на нитрозилхлорид, високо токсичен газ. 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА С ДРУГИ ОПАСНИ ВЕЩЕСТВА 

 1. Лесно възпламеняващи се течности / етер, бензин, ацетон / по време на провеждане на опити 
трябва да се поставят далеч от нагреватели, които могат да предизвикат възпламеняването им. 
Преливането на тези течности трябва да става над специална кювета, като не се допуска 
разливането им. При работа с такива течности не бива да се пуши, да се пали кибрит или запалка. 

2. При разливане на етер, бензин или други лесно запалими течности в лабораторията да се 
загасят  всички нагревателни уреди  и спиртни лампи, а помещението да се проветри. 

3. Категорично се забранява използването на бензин като гориво. 

4.  Не бива да се пали спиртна лампа от друга горяща спиртна лампа. За избягване на взрив не се 
допуска изгаряне на спирта повече от 2/3 от обема на съда. Спиртните  лампи да не се гасят чрез 
духане, а само с капачките им. 

5. Не се допуска отварянето, разбъркването, преливането, разреждането с разтворители като 
бензин, ацетон, минерален терпентин и др. да се извършва на работни места. За тази цел да се 
използват специални за това помещения. 

6. Не се разрешава бутането, влаченето, обръщането, търкалянето на съдовете с опасни вещества 
до предназначението им поради опасности от пробиване, изтичане и др. 

7. Забранено е пренасянето и преливането на разяждащи и отровни химични вещества. 

          

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ  НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА СЪХРАНЯВАНЕ 
И   УНИЩОЖАВАНЕ  НА ОТРАБОТЕНИТЕ ВЕЩЕСТВА 

  1. Всички остатъци от разтвори на отровните вещества се изхвърлят или унищожават на места, 
посочени от учителя по време на опитите.              

 2. Забранява се директното изхвърляне в канализацията на отработените разтвори, отрови, 
запалителни и разяждащи вещества. 

3. Събраните отработени вещества се събират в съдове и след неутрализацията им се изливат в 
канализацията.                        

       

 



 

 

ИНСТРУКЦИЯ ПО БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПО ВРЕМЕ НА ПРОИЗШЕСТВИЯ И АВАРИИ 

1. Забранено е изливането на химични реактиви, непригодни за по-нататъшна употреба,   в 
канализацията. 

2. Ако в процеса на работа се разлее киселина на земята или пода, върху нея да се посипва 
негасена вар за пълното й неутрализиране или натриев карбонат или бикарбонат, като във всички 
случаи да се ползва и газова маска с дихател. 

3. Измиването на концентрираните киселини със слаба струя вода води до повишаване на 
температурата, а от тук и до увеличаване количеството на отделящите газове. Затова трябва да се 
измиват с обилна силна струя вода. 

4. При падането на киселина, върху която и да е част от тялото е необходимо незабавно 
поразеното място да се измие продължително с обилна струя вода, след което засегнатото място 
да се неутрализира с 1 % разтвор от сода бикарбонат или се намазва с алкална мас, вазелин или 
ланолин по равни части с 1 % натриев бикарбонат. 

5. При отваряне с пари от разтворители: ацетон, бензин, терпентин, тулуол, алкохоли и други е 
необходимо следното: 
  а/ Пострадалият незабавно да се изнесе на чист въздух, прави му се изкуствено дишане, ако е 
необходимо, дава му се чай, кафе, кофеин и пирамидон. Ако е припаднал поднася му се да вдиша 
амоняк на памук, ако има силна възбуда се дава валериан. 
 б/ При попадане на боя или разтворители в очите да се промиват. 
 в/ При попадане върху кожата на втвърдители, съдържащи прекиси, пострадалото място да се 
измие незабавно е етилов спирт, след това с вода и сапун. 
г/ При попадане в очите на втвърдители, съдържащи прекиси, незабавно да се промият с 2 % 
разтвор на натриев бикарбонат. 
д/ При попадане в очите на втвърдители за епоксидна смола незабавно да се промият. 

6. Необходимо е в кабинета да има запас от неутрализиращи вещества, в случай на попадане на 
киселини или основи върху кожата на човека или дрехите. 

7. В химическите лаборатории  се  обзавеждат аптечки  с  необходимите медикаменти за 
оказване на помощ при необходимост. 

8. При много тежки случаи незабавно да се потърси лекарска помощ. 

 9. Средства за пожароизвестяване трябва да бъдат разположени в или близо до складовите 
помещения. Всички ученици трябва да бъдат запознати за начините за работа с 
пожарогасителните средства. 

10. Абсолютно необходимо е учителят да следи за физическото и психическото състояние на 
учениците и при наличие на отклонение от нормалното незабавно да се потърси медицинска 
помощ. 

11. При пожар първо трябва да се изведат бързо учениците от помещението и да се повика помощ. 



 

Особено внимание ви обръщам на правилата за съвместно складиране на опасни вещества. 
Съобразявайте се със следната таблицата, за да не се стигне до пожар, експлозия или човешки 
жертви поради токсичен газ. 

 
 
 
При класификация на продукти по складови категории са в сила следните правила: 
всеки продукт се класифицира в една складова категория, при което класификацията се 
осъществява според схемата. Тази схема има следните принципи: 
• За експлозивни, радиоактивни и заразни вещества е наложително 
разделно складиране. В схемата те се подреждат с предимство. 
• Вещества с опасни физико-химични свойства стоят пред вещества, класифицирани като 
токсични. 
• Вещества, нямащи опасни свойства, се нареждат на последно място. 
• Трябва да се знае, че системата за класификация не обхваща всички продукти. Получава 
се следната последователност (в скоби са посочени съответните складови категории – СК): 
• Опасни заразни вещества (СК 6.2). 
• Радиоактивни вещества (СК 7). 
• Експлозивни вещества (СК 1). 
• Сгъстени, втечнени и разтворени под налягане газове, както и аерозолни опаковки (СК 
2A и 2B). 
• Самозапалващи се вещества (СК 4.2). 
• Вещества, които при контакт с вода отделят запалими газове (СК 4.3). 
• Органични пероксиди (СК 5.2). 
• Оксидиращи вещества (СК 5.1A, 5.1B и 5.1C). 
• Запалими твърди вещества (СК 4.1A и 4.1B). 
• Запалими течни вещества (СК 3A). 



 

• Горими течности (СК 3B) 
32 Ръководство за складиране 
• Горими токсични вещества (СК 6.1A). 
• Негорими токсични вещества (СК 6.1B). 
• Горими корозивно действащи вещества (СК 8A). 
• Негорими корозивно действащи вещества (СК 8B). 
• Горими течности, ако не са СК 3A или 3B (СК 10). 
• Горими твърди вещества (СК 11). 
• Негорими течности (СК 12). 
• Негорими твърди вещества (СК 13). 
 

II. Изисквания за осигуряване на безопасна работа в кабинета по физика и астрономия е 

необходимо:  

1. Всеки ученик трябва да спазва установеният ред и указанията на учителя, за да се избегнат 

нещастните случаи. Едно работно място да се заема само от един ученик. 

2. Да изслушват всички обяснения и инструктажи за начина на провеждане на опитите, които се 

провеждат от учителя по физика. 

3. Строго да спазват разпоредбите на Безопасност и хигиена на труда и противопожарна охрана и 

правилата за вътрешния ред и поведение в Училището, като изпълняват дадените им указания в 

това направление. 

4. На работното място не трябва да се поставят други предмети освен тетрадка и учебник. 

5. Да познават устройството, предназначението и действието на приборите, механизмите, 

пособията и опитните постановки, с които ще работят и да спазват всички специфични изисквания 

от инструкциите за безопасна работа с тях. 

6. Преди провеждане на опити или демонстрации да огледат внимателно работното си място и 

при забелязване на най-малки неизправности или несъответствия (например счупени или 

повредени прибори и механизми, оголени кабели и др.), да не ги докосват и веднага да 

уведомяват преподавателя. 

7. През време на своята дейност да изпълняват с голямо внимание само възложената им задача. 

Всяко отклоняване на вниманието, разговори и др. могат да доведат до сериозни злополуки и 

нещастни случай. 

8. Преди да напуснат работните си места да ги предадат почистени, а приборите, механизмите и 

другите пособия в пълна изправност. 

9. Дори при най-малката злополука незабавно да съобщят на учителя, за да се вземат бързи мерки 

за оказване на необходимата помощ на пострадалия. 

10. При електрически удар пострадалият да не се докосва, а незабавно да се извика учителя, който 

да прекъсне електрозахранването. 

11. Преди провеждане на физичния практикум учениците трябва отново да бъдат запознати с 

правилата за безопасност. 

 



 

 На учениците строго се забранява: 

12. Да пипат уредите върху демонстрационната маса. 

13. Да включват самоволното електрически уреди в кабинета 

14. Писането и драскането по таблата и схемите, окачени в кабинета. 

15. Да извършват опити, които не са им възложени. 

16. Да напускат или сменят работното си място. 

17. Да вземат прибори, пособия, материали или измерителни уреди от съучениците си. 

18. Да се пресягат през работните маси и опитните постановки. 

19. Да разговарят по време на провеждане на опитите. 

20. Да извършват каквито и да е поправки на ел.уреди, инструменти, ел.инсталации, прибори, 

съоръжения, приспособления, обзавеждане и др. 

21. Облягането и сядането върху работните маси. 

III. За осигуряване на безопасна работа в компютърните кабинети е необходимо: 

1. Правилникът има за цел да конкретизира задълженията на ученици, преподаватели и 

служители при работа в компютърните кабинети и здравно-хигиенните изисквания. 

2. Правилникът се издава в съответствие с училищния правилник, Закона за защита на 

личните данни, Правилник за правни и етични аспекти при работа с информационни 

технологии, Правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и 

труд в училището и на основание съществуващата нормативна уредба в образователната 

система. 

3. Настоящият правилник  се утвърждава от директора на 132.СОУ. 

4. Спазването на този правилник е задължително за всички, които се обучават или 

провеждат обучение в компютърните кабинети. 

5. Контролът по изпълнението на правилника се осъществява от училищното ръководство. 

 ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПРЕПОДАВАТЕЛЯ: 

1. Преподавателя е длъжен да запознае обучаваните от него ученици с изискванията на 

техниката за безопасност. 

2. Преподавателят е длъжен да проведе инструктаж срещу подпис на учениците. 

3. Инструктажът се провежда за нормите и хигиенните правила при работа с персонални 

компютри, както и за правните и етични аспекти при работа с информационни технологии 

и за вредните последствия от продължителни занимания и компютърни игри. 

4. Преподавателят носи цялата отговорност по опазване и съхранение на техниката в 

компютърната зала. 



 

5. Ако по време на учебните занятия възникне повреда или каквато и да била 

неизправност, преподавателя е длъжен незабавно да съобщи на училищното 

ръководство. 

6. Преподавателят е длъжен да провежда курса на обучение по предварително утвърдена 

учебна програма. 

7. След приключване на учебните занятия е длъжен: 

* да провери работното състояние на наличната техника; 

* да провери дали всеки компютър е изключен; 

* да затвори всички прозорци; 

* да заключи вратите на компютърната зала. 

9. Осъществява контрол по спазването на правните и етични норми и хигиенните правила 

на учениците по време на занятията. 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИКА : 

1. Учениците влизат в компютърната зала само в присъствието на преподавателя. 

2. Всяко работно място в компютърния кабинет е номерирано и постоянно за работещите 

на него ученици по време на курса на обучение. 

3. Учениците в началото на курса на обучение се подписват в книгата за инструктаж, че са 

запознати с техниката на безопасност и правните и етични норми в компютърните 

кабинети . 

4. Всеки ученик носи персонална отговорност за състоянието на хардуера и софтуера на 

своето работно място. При увреждане на компютрите или друга училищна собственост 

щетите се възстановяват от нарушителите, а при неустановяване на виновни лица – от 

всички ученици, ползващи работното място. 

5. Захранващото напрежение на компютърната техника се включва само от 

преподавателя. 

6. Компютрите се включват само след разрешение на преподавателя при спазване на 

необходимата последователност. 

7. Между включването и изключването на компютъра да се изчаква най-малко 10 секунди. 

8. Разположението на видеомонитора, клавиатурата и работещия с тях трябва да отговаря 



 

на следните изисквания: разстояние между очи и екран 0,50-0,70м разстояние между очи 

и клавиатура 0,45-0,50м. 

9. Не се разрешава на учениците да използват компютърната техника за лични нужди. 

10. Не се разрешава на учениците да инсталират и деинсталират софтуер без разрешение 

на преподавателя. 

11. Забранява се използването на лични носители на информация – дискети, дискове, 

флаш памет и др. от обучаваните. 

12. Забранява се разлепването и унищожаването на гаранционните лепенки и 

инвентарните номера поставени върху компютърните кутии. 

13. Забранява се отварянето и разкомплектоването на компютърните системи. 

14. Забранява се промяна на направените настройки на компютърните системи. 

15. Забранява се инсталирането или копирането на програмни продукти без разрешение 

на преподавателя. 

16. Да не се мести компютъра и неговите части, да не се теглят и огъват кабелите, да не се 

изключват или свързват от учениците периферните устройства. 

17. Да не се удря грубо по клавиатурата и бутоните на мишката. 

18. Да не се внасят хранителни продукти и напитки в компютърните кабинети. 

19. Ако по време на учебните занятия ученик констатира хардуерна повреда или 

неизправност, длъжен е да съобщи незабавно на преподавателя. 

20. При видими промени (спадане на напрежение, силно трептене на монитора и др.) да 

се уведоми преподавателя. 

21. След приключване на учебните занятия учениците са длъжни да изключат компютрите 

и оставят подредено и чисто работното си място. 

22. В края на часа компютрите да се оставят в режим, указан от преподавателя. 

 ПРАВНИ И ЕТИЧНИ АСПЕКТИ ПРИ РАБОТА С ПЕРСОНАЛНИ КОМПЮТРИ: 

1. Училищната компютърна мрежа и Интернет се използват от учениците само с 

образователни цели. 



 

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

дейност. 

3. Учениците не трябва да предоставят лична информация за себе си и за своите родители 

като име, парола, адрес, домашен телефон, месторабота, служебен телефон на 

родителите, без предварително разрешение от тях. 

4. Не се разрешава изпращане или публикуване на снимки на ученици, техни близки и 

учители, без предварително съгласие на съответното лице. 

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, с които са се запознали в Интернет, 

освен след съгласието на родителите. 

6. Учениците са длъжни незабавно да информират преподавателя, когато попаднат на 

материали с вредно или незаконно съдържание като порнография, проповядване на 

тероризъм и насилие, етническа и религиозна нетолерантност, търговия с наркотици, 

хазарт и др. 

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

заплашващи или неприлични. 

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

9. Забранено е изпращането на анонимни или верижни съобщения. 

10. Забранено е извършването на дейност, която застрашава целостта на училищната 

компютърна мрежа или атакува други системи. 

11. Забранява се използването на чуждо потребителско име и парола. 

12. Учениците не трябва да предоставят неверни данни за себе си. 

13. Забранено е използването на нелицензиран софтуер, на авторски материали без 

разрешение, както и всяка друга дейност, която нарушава авторските права. 

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

доброто име на училището.                                                                                   

15. Всички съобщения, адресирани до други субекти в мрежата, трябва да отговарят на 

международния Интернет етикет. 

 



 

 

IV. Изисквания към физкултурния салон и физкултурната площадка за осигуряване на 

безопасните условия: 

1. Уредите трябва да бъдат здрави и неподвижно закрепени. 

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

3. Да се поддържа в изправност закрепването на спомагателните части / винтове, обтегачи и др. / 

4. Да се играе винаги с гимнастически постелки, които да намалят удара при отскоци от уреди или 

от евентуални падания. 

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

6. Да се поддържа ред и последователност при изпълнението на упражнения, които са свързани с 

повишена динамика, равновесие, статични напрежения и др. и крият опасност от сблъсквания, 

падания при разсейване на вниманието, или уплаха и др. 

7. Ръководителят на упражнението трябва да оказва помощ при изпълнението на трудните 

моменти от упражнението и да осигурява пазене в случай на несполучливи опити / прескоци, 

отскоци и др. 

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

при наличие на отклонения от нормалното да не се изисква изпълнение на трудните елементи. 

9. 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. 

10. Задължително е учениците да имат спортно облекло. В салона се допускат само ученици със 

спортно облекло и чисти спортни обувки. 

11. Играта с топка да бъде с умерена сила, з да се предпазят от удар учениците, стъклата и 

осветлението. 

12. Катеренето по шведската стена без наблюдението на учител е абсолютно забранено. 

13. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др., трябва да бъдат 

закрепени здраво или стабилизирани с тежести. 

14. Да не се използват физически износени уреди , криещи опасност от нараняване. 

15. На учениците се забранява влизането във физкултурния салон без учител. 

16. Забранява се ритането в салона. 

17. Забранява се внасянето на закуски, кафета и напитки в съблекалните и салоните. 



 

18. Забранява се дъвченето на дъвка по време на час по физическо възпитание и спорт 

19. Задължително е пазенето на съблекалните чисти.  

20. Забранява се драскане по стените на салоните, съблекалните и прилежащите части. 

21. При организиране на мероприятия извън сградата на училището, учениците се придвижват 

групово и под ръководството на съответния преподавател. 

22. Всички болни, освободени или неразположени ученици присъстват задължително в часовете 

по ФВС и изпълняват нарежданията на учителя. 

 

Физкултурна площадка: 

1. Физкултурната площадка трябва да бъде постлана с масивна настилка, да бъде с намалена 

твърдост за да не се допускат наранявания и травми при евентуални падания. 

2. Баскетболните табла, хандбалните врати, волейболните колони и др., трябва да бъдат 

закрепени здраво или стабилизирани с тежести. 

3. Траповете за скачане трябва да бъдат дълбоко разкопани. 

4. При хвърляне на уреди строго се забранява да се съблюдава да няма хора на мястото 

около попаденията или периметъра, в който би попаднал евентуално изпуснатия уред. 

5. Местата за занимания по физическо възпитание и спорт трябва да отговарят на хигиенните 

изисквания за осветление, чистота на въздуха, температура, настилка, разположение на 

уредите и др. 

6. Организирането и провеждането на спортни игри в училищния двор става само в 

присъствието на преподавател. Не се допуска учениците да играят самостоятелно без 

наблюдение на учител. 

7. На учениците строго се забранява катерене по дърветата, оградата и спортните 

съоръжения  на физкултурната площадка. 

8. Забранява се играта и хвърлянето на остри предмети в двора на училището 

9. Учениците се задължават строго да спазват указанията и изискванията на учителя, водещ 

часа по физическо възпитание и спорт. 

10. Ако по време на час по физическо възпитание и спорт топка падне на улицата, ученикът 

внимателно излиза на уличното платно, под наблюдението на преподавателя. 

 

 

 

                               

                                

 



 

                               Р А З Д Е Л IV 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

1. Правилникът е задължителен за изпълнение от целия персонал в училище. 

2. Изготвен е на базата на действащите закони, правилници, наредби и инструкции по безопасност 
на труда, като същите за задължителни за спазване от персонала: 

2.1. Кодекс на труда 

2.2. Закон за здравословни и безопасни условия на труд 

2.3. Закона за МВР 

2.4. Инструкция за изискване за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на 
народната просвета на МОНТ от 05.07.1996 г. 

2.5. Наредба № РД-07-2/16.12.2009 г. за условията и реда за провеждане на периодично обучение 
и инструктаж на работниците и служителите за осигуряване на безопасни и здравословни условия 
на труд. 

2.6. Наредба № І3-2377 от 15 септември 2011 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност 
при експлоатация на обектите. 

2.7. Ведомствени правилници, инструкции и наредби. 

ИЗРАБОТИЛ:  

Председател:…………………………… 

         /Ерсой Юсуф.  

Членове: 

1. Вероника Никифорова: ……………………………… 

2. Надежда Пенчева: …………………………………….. 

3. Стела Миланова:…………………………… 

4. Георги Топорчев: …………………………. 

5. Мария Андреева:…………………………... 

6. Велина Савова:……………………………. 


