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• задължения за контрол по спазване на изискванията съгласно Правилника. 

 

✓ Длъжностно лице, осъществяващо координация и контрол по осигуряване на 

безопасни условия на възпитание, обучение и труд. 

✓ Учители и други педагогически специалисти: 

• общи задължения; 

• специфични задължения на класните ръководители по осигуряване на БУВОТ. 

✓ Задължения на непедагогическия перносал –огняр, работник по поддръжка на 

сградата, чистачи и медицинска сестра.  

✓ Ученици: 

• общи задължения; 

• задължения при провеждане на практически занятия. 

 

I. БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ВЪЗПИТАНИЕТО, 

ОБУЧЕНИЕТО И ТРУДОВАТА ДЕЙНОСТ 

 

1.Общи положения. 

2.Изисквания към машини, съоръжения и работни места за безопасна работа: 

• технически средства за осигуряване на механичното обезопасяване на машините и 

съоръженията; 

• изисквания за безопасност при експлоатация на електрически уредби, съоръжения, 

инсталации, ел. проводи и др; 

• изисквания при извършване на ремонтни работи; 

3.Хигиенни и здравословни изисквания за работните места и за учебната дейност на 

учениците – микроклимат, отопление и вентилация, естествено и изкуствено осветление . 

4.Противопожарна охрана: 

• противопожарни изисквания към помещенията за образователна дейност; 

• противопожарни изисквания за провеждане на масови мероприятия.  

5.Правила и изисквания за безопасна работа в учебните помещения, кабинетите, столова. 

6.Правила и изисквания за безопасна работа с ръчни инструменти. 

II. ПРАВИЛА ЗА БЕЗОПАСНА РАБОТА НА УЧЕНИЦИТЕ В УЧИЛИЩНАТА 

КОМПЮТЪРНА МРЕЖА И В ИНТЕРНЕТ 

✓ Общи положения. 



 

стр. 3 

✓ Правомощия и задължения на директора на училището по прилагане на правилата за 

безопасна работа на учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет. 

✓ Правомощия и задължения на учителите, ръководител на направление „ИКТ“ и 

системния/ите администратор/и по прилагане на правилата за безопасна работа на 

учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет. 

✓ Права и задължения на учениците. 

✓ Права и задължения на родителите. 

✓ Отговорност и санкции при неспазване на правилата за безопасна работа на 

учениците в училищната компютърна мрежа и в Интернет. 

 

III. ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ПРИ ОРГАНИЗИРАНЕ И ПРОВЕЖДАНЕ НА 

ИЗВЪНУЧИЛИЩНИ ДЕЙНОСТИ  

✓ Общи изисквания при организиране и провеждане на извънучилищни дейности.  

✓ Задължения на длъжностните лица при организиране на извънучилищни дейности по 

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд за опазване на 

живота и здравето на участниците в тях. 

 

IV. ОРГАНИЗИРАНО ПРИДВИЖВАНЕ НА УЧЕНИЦИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

СПЕЦИАЛИСТИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ КАТО ПЕШЕХОДЦИ 

ИЛИ ПЪТНИЦИ В ТРАНСПОРТНИ СРЕДСТВА 

✓ Основни правила за организирано придвижване на ученици, педагогически 

специалисти и непедагогически персонал като пешеходци или пътници. 

✓ Задължения на длъжностните лица при организирано от училището придвижване на 

деца, ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал. 

 

V. МЕРКИ ЗА ОГРАНИЧАВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ РАЗПРОСТРАНЕНИЕ НА 

COVID-19 

Мерките  за ограничаване на рисковете от разпространение на COVID-19 в училището са 

съобразени с изискванията на МЗ и МОН, както следва: 

    1. ежедневно измерване на температурата на учениците  на входа на училището 

(извършва се всяка сутрин от медицинската сестра на училището); 

   Ученици с грипоподобни симптоми не се допускат в училище; 
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    2. дезинфекция на учениците, педагагическия и непедагогическия персонал на входа 

на училището ; 

    3. задължително носене на предпазни маски за учениците и учителите в  ПЕ и 

задължително носене на предпазни маски от всички учители, ученици и непедагогически 

персонал в общите помещения; 

    4. усигуряване на дезинфектант във всяка класна стая; 

    5. обособяване на стая за изчакване при наличие  или  съмнение за грипоподобни 

симптоми на ученици ; 

    6. спазване на дистанция от 1,5 м. в коридорите на училището и на двора; 

    7. редовно проветряване на класните стаи, което се отбелязва от всеки класен 

ръководител; 

    8. ежедневно трикратно почистване  и дезинфекциране на повърхностите и подовете в 

училището; 

    9. да реагираме незабавно  съгласно здравните правила при всеки един констатиран 

случай в ОУ,,Д-р Петър Берон“, с. Реброво на заболял или със съмнение за заболяване с 

COVID-19; 

    10. да поддържаме положителен психоклимат на работа и учене, като намалим в 

максимална степен ситуациите на напрежение, стрес и дезинформация; 

    11. да имаме готовност  да превключим от присъствено  обучение  на обучение в 

електронна среда от разстояние  

 

VI. ИНСТРУКТАЖИ  

1.Видове инструктажи и специфика, организация на провеждането им. 

 

✓ Задължения за провеждане на инструктаж по безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд от учители и от оторизирани лица. 

✓ Задълженията за провеждане на инструктаж по безопасност на труда при извършване 

от ученици, педагогически специалисти и непедагогически персонал или лица от 

други организации (самостоятелно или съвместно). 

✓ Задълженията на длъжностните лица за разработване на инструкции за безопасна 

работа и поставянето им по работните места и машините и за означаване и маркиране 

на опасните зони по работни места, проходи, площадки и др. 

✓ Задълженията за регистриране на проведените инструктажи и за водене и съхранение 
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на книгите за инструктажи. 

 

VII. ПРОПУСКАТЕЛЕН РЕЖИМ 

✓ Ред за допускане на външни лица в училището. 

✓ Документиране на посещенията на външни лица. 

✓ Ред за влизане на родители в училището – придружаващи ученици от начален етап, 

ученици със специални образователни потребности или при родителски срещи и 

други посещения. 

✓ Ред за внасяне и изнасяне от сградата и района на училището на багажи, товари, 

техника, технически средства, имущества за служебни нужди и др. 
 

 

ДИРЕКТОР:  

                     /Кремена Петрова/ 
 

 

 


