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П Р А В И Л Н И К 
 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ 

НА ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В ДГ №61”ШАРЕНО ПЕТЛЕ” 

 

 

І РАЗДЕЛ 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Чл. 1   Този правилник е изработен въз основа на: 

1. Кодекса на труда. 

2. Закона за здравословни и безопасни условия на труд на МТСП   

ДВ, изм. и доп. бр.25/16.03.01 г. 

3. Инструкция за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 

системата на народната просвета на МОНТ от 

05.07.1996 година-ДВ бр.61/1996 година. 

4. Указание по прилагане на инструкция за изискванията за безопасни условия на условие и 

труд в системата на народната просвета по отношение на организацията на инструктажите по 

безопасност, хигиена на труда и противопожарната охрана от 17.01.1997 година. 

5. Всички действащи в страната отраслови и ведомствени правила и нормативи за безопасни 

условия на труд, съответстващи на дейността им. 

Чл.2 Правилникът се отнася за всички работещи в ДГ № 61”Шарено петле”, както и за 

лицата, които по различни поводи се намират в детското заведение и урежда техните права и 

задължения по осигуряване и контролиране на безопасните условия на възпитание, обучение 

и труд. 

 

ІІ  РАЗДЕЛ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ВЪЗПИТАНИЕ,ОБУЧЕНИЕ И ТРУД 

 

Общи условия 
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Чл.3 (1)За осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд при 

провеждането на възпитателна и обучаваща дейност, при извършване на трудови дейности в 

детското заведение да се спазват установените в България единни правила, норми и 

изисквания по отношение на: 

1.Собствени, наети или предоставени за ползване машини, съоръжения, апарати, 

инструменти, материали и вещества. 

2.Силови и осветителни електрически инсталации, отопление, вентилационни, климатични и 

аспирационни инсталации, водопроводни и канализационни инсталации 

3.Строителни конструкции. 

4.Вибрации, шум, чистота на въздуха, осветеност и лъчения. 

5.Подемно-транспортни съоръжения. 

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.Организирано от детското заведение придвижване на деца, педагогически и 

непедагогически персонал, като пешеходци или пътници в транспортни средства. 

 

Инструктажи и отчетност 

Чл.4 В зависимост от характера на изпълняваната работа, конкретните условия на работа и 

съществуващия професионален риск се определят видовете инструктажи, техния обхват, 

продължителност, тематика и програми, както и длъжностните лица, които ще провеждат 

последните. 

Чл.5 Установяват се следните видове инструктажи: 

(1) Начален 

(2) На работното място 

(3) Периодичен 

(4) Ежедневен 

(5) Извънреден 

Чл.6 Провежданите инструктажи се документират в книга за инструктаж. 

Чл.7 Не се допускат на работа лица, които не са инструктирани. 

Задължения на педагогическия персонал 

Чл.8 Учителят организира и ръководи възпитателната работа с децата в поверената му група 

като: 

(1) Не използва възпитателни средства, които противоречат на човешките права и 

свободи/физически и морални наказания, заплахи, грубо насилие и прекалени ограничения. 

(2) Не се отделя от децата, ако не е осигурил друго отговорно лице. 

(3) Не извежда децата извън територията на детското заведение без придружител. 

(4) Не използва служебното си положение за лично облагодетелстване. 
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(5) Не организира екскурзии, разходки и други форми на туристическа дейност в замърсена и 

не обезопасена среда. 

(6) Отговаря за здравето и живота на децата от приемането  до издаването им на родителите. 

(7) Водят ежедневно Рапортна тетрадка за вписване на инциденти, травми, оплаквания. 

(8) Предават децата лично на преподавателите по допълнителни дейности. 

(9) Не допускат движение на децата сами извън групите, без възрастен придружител. 

(10) Не допускат възлагане на непосилни трудови задачи и несвойствени за изпълнение от 

децата. 

(11) Спазват и провеждат пълноценно дневния режим, утвърден от Директора. 

(12) Винаги знаят точния брой на децата и ги проверяват редовно. 

(13) Могат да извеждат децата извън двора на детската градина за празници, конкурси, 

разходки, посещения на развлекателни места и други само след съгласуване с Директора, взети 

всички мерки за сигурност и безопасност и задължително взето писмено съгласие от 

родителите. 

 13.1. само на познати, безопасни обществени места 

 13.2. с придружители 

 13.3. с медицинско лице 

 13.4. при строго спазване правилата за улично движение. 

(14) Не допускат болни деца в групите. 

(15) При оплакване от дете, незабавно го представят на медицинския специалист за първа 

долекарска помощ и съобщават на родителите. 

(16) Нямат право да извършват лечение на децата. 

(17) Не допускат децата да стъпват боси, да се движат необлечени, да стоят изпотени, мокри, 

изцапани. Съдействат на децата за обличане и събличане, обуване и събуване. 

(18) Упражняват непрекъснато наблюдение и надзор в непосредствена близост до децата, за 

да не допуснат наранявания, травми, падане, блъскане, пререкания, игри с остри, режещи 

предмети и други, които крият опасност от нараняване. 

(19) Подреждат занималнята естетично, функционално, удобно, достъпно и безопасно за 

децата. 

(20) Не допускат близост и работа на децата с електрически уреди, разклонители, удължители, 

контакти. Електрическите уреди се поставят на недостъпни за децата места. 

(21) Децата се издават на родителите в чист и спретнат външен вид. 

  

Задължения на помощник възпитателите  
 

Чл.9 (1) Опазват здравето и живота на децата и са неделим помощник на учителката в грижите 

за децата. 

(2) Изпълняват ежедневно санитарно-хигиенния режим -дезинфекция, стерилизация, аерация, 

индивидуализация, мокро бърсане на прах. 

(3) При миене на пода се стремят бързо да изсъхва, да не се допуска хлъзгав, мокър терен. 

(4) Съхраняват заключени и на недостъпни места за децата препаратите за дезинфекция в 

специално предназначените хигиенни шкафове. 

(5) Никога не оставят уредите, с които работят да пречат на движението. След работа ги 

прибират на определеното за целта място. 
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(6) Не допускат децата да влизат в офисите. Стерилизаторите, посудата крият опасност. 

(7) Не допускат възлагане на трудови поръчки на децата. 

(8) Сервирането на закуските се извършва по график.  

(9) Сервирането на обяда се извършва организирано, след като цялата група е настанена по 

масите. 

(10) Наблюдава и оказва помощ на децата при хранене. 

(11) Старае се децата да бъдат добре нахранени, грижовно, но без насилие. 

(12) Храната се разпределя до край на децата. Не се допуска злоупотреби с храната. 

(13) Съдовете от храната се мият след като децата бъдат напълно подготвени за сън или за 

другите занимания по дневен режим. 

(14) Помощник възпитателката се храни след като бъдат нахранени децата. 

(15) В случай, че има изцапано дете независимо от причините, измиват и почистват детето. 

Измиват и почистват дрехите му. Подсушава го, преоблича го. 

(16) Не нарушава дневния режим на децата. Съблюдава тишина и със своята дейност не пречи 

на работата на учителката. 

(17) Първата и най-важна задача-приоритет по време на трудовия процес е обслужването и 

грижите за децата. 
(18) Подпомагат децата при хранене, обличане, събличане, извеждане на разходка. 

(19) Съпровождат децата извън групата за други занимания и при нужда ги подпомагат. 

(20) Не се сервира гореща храна и горещи съдове. 

(21) Рибата, месото се сервират обезкостени. 

(22) В присъствие на децата не се използват кухненски ножове. 

(23) Храната се пренася от кухнята и се съхранява в офисите винаги покрита.  

 

Правила, които децата трябва да знаят  

Чл. 10  

- в занималнята: 
*Децата в групата са приятели и се обичат. Те не се обиждат, не се бият, не си пречат. 

*Учителката в групата е най-добрия приятел на децата. Тя ги обича, учи ги, пази ги, помага 

им, грижи се за тях, както мама. Те могат за всичко да я питат и всичко да й споделят.  

*Лелята в групата е пръв помощник на децата. Тя ги обича. Храни ги, облича ги, помага им да 

пораснат бързо и да са здрави и силни. 

*Добрите и културни деца разговарят тихо и приятелски през целия ден. 

*Ако някое дете се разплаче, трябва да го успокоим. 

*Когато децата спят се пази тишина. 

*Трябва да са винаги красиви  - със сресани коси, чисти дрехи и винаги чисти и измити лице, 

ръце зъбки. 

*Дрехите се подреждат старателно на столчето, когато децата се събличат за сън. 

*По време на хранене не бива да се говори, а покривката се пази чиста. 

*Когато се мият на мивката, децата да бъдат внимателни, да не си мокрят ръкавите, обувките, 

дрехите. Не бива да се пръскат. 

*Децата са винаги с учителката. Без нея не се отива никъде. 

*Играчките са най-хубавото нещо за децата. Те не бива да се чупят. Пазят се и се подреждат. 

*Цветята в занималнята са красиви и нежни. Трябва да ги пазим, да ги обичаме и да се грижим 

за тях. 
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*Парапетите по стълбищата са за да ни пазят от падане и да ни помагат. Не бива да се 

навеждаме над тях. 

 

-  на двора: 
*Всяка група си има площадка. Децата играят само на своята площадка. 

*Площадката е с много катерушки. Опасно е да се качвате на високо. Бъдете предпазливи и 

много внимателни. Не си пречете, помагайте си. 

*Пързалянето е чудесно, когато се спускаш седнал и изчакваш другарчето си. 

*Висилките са за да бъдат ръцете ни със здрави и силни мускули, а не да бъдеш надолу с 

главата. 

*Игрите с пясък са забавни, затова не изхвърляйте пясъка от пясъчника! 

*Пейките са за да си починете, да поседнете, да почакате, да си оставите дрехите, багажа. 

Трябва да ги пазим чисти, да не стъпваме по тях. 

*Ако се нараните, ако нещо Ви заболи, веднага кажете на Вашата учителка. Тя ще Ви помогне. 

*Играта е любима за всяко дете, но не забравяй, старай се да бъдеш чист   и спретнат!  

*Когато дойдат да те вземат твоите родители кажи: ”Довиждане” на твоята учителка, на 

другарчетата си; никога не тръгвай без да си се сбогувал. 

 

-  на улицата: 
*Никога не тръгвай сам. Бъди винаги за ръка с твоите родители! 

*Движи се по тротоара. Пресичай само на светофар, на пешеходна пътека, в подлез! 

*Пресичай на зелен светофар, когато превозните средства/колите/ са спрели! 

*При пресичане се оглеждай добре. Първо наляво, после надясно и ако не идва кола, може да 

се пресече. 

*Улицата е за колите. Тротоарите - за децата и хората. 

*Никога не играй на улицата! Там е опасно! Там са колите! 

*Когато пътуваш с кола сядай винаги на задната седалка и слагай колан! 

  

ІІІ  РАЗДЕЛ 

ИЗИСКВАНИЯ ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  БХТ  И  ППО 

 

Чл.11 Изискванията за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в 

детското заведение са: 

(1) Поддържане в изправност на използваните машини, съоръжения, апарати, материали и 

всякакви други технически средства в съответната материална и материално-техническа база. 

(2) Поддържане в изправност на силови и осветителни инсталации, на отоплителните, 

вентилационните системи в детското заведение. 

(3) Разположението на машините и другото оборудване, обезопасяването на работните места, 

наличието на предпазни средства, хигиена и параметри на работната среда съгласно нормите. 

(4) Наличие на изправни противопожарни средства и противопожарни правила и инструкции, 

забрани за определени действия и дейности в съответни места от материалната база. 

(5) Изготвяне на инструкции за безопасна работа във всяка отделна част от материалната база 

и наличие на правила за безопасна работа с всяка отделна машина или друго оборудване. 
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(6) Поддържане в изправност електрозахранването на всяко отделно оборудване/стационарно 

или подвижно/ и обезопасено електрооборудване относно измерени заземителни 

съпротивления. Наличие и изправност на изискваните пускови и включващи електрически 

устройства, както и поддържане в изправност на ел.инсталации и табла. 

 

ІV  РАЗДЕЛ 

СПЕЦИАЛНИ   ИЗИСКВАНИЯ 

 

Изисквания към работещите помещения и работни места 

Чл.12 Работните места трябва да осигурят безопасни условия на труд и опазване на здравето 

на децата и служителите на ДГ № 61 “Шарено петле”. 

Чл.13 (1)Подовете на работните помещения да се поддържат така, че да не създават 

предпоставки за нараняване. 

(2) Повърхността на подовете, стените и таваните се поддържат чисти, съгласно хигиенните 

изисквания. 

(3) Работните помещения не отделят вредни емисии за деца и работещи. 

Чл.14  Работните помещения и места се осветяват при спазване на определени норми и 

изисквания. 

Чл.15 (1) В работните помещения се осигурява приоритетно естествено осветление. 

(2) Когато естественото осветление е недостатъчно се устройва смесено. 

Чл.16 През студения и преходните периоди на годината в работните помещения се осигурява 

отопление, съобразно характера на работата в съответствие с хигиенните норми. 

Чл.17 (1) В работните помещения и сградите се осъществяват пътища и изходи за евакуация 

при аварийни ситуации, пожари, бедствия и други, съобразени с броя на децата и персонала. 

(2) Аварийните пътища и изходи се поддържат винаги свободни с оглед осигуряване на 

възможно най-бързо извеждане на децата и персонала в 

безопасната зона. 

(3) Аварийните пътища и изходи се сигнализират с установените знаци и сигнали, като при 

необходимост се осигурява и аварийно осветление. 

 

Изисквания към работното оборудване 

Чл.18 (1) Работното оборудване и материали трябва да отговаря на нормите и изискванията 

по безопасност на труда  и противопожарната охрана. 

(2) Работното оборудване се поддържа в техническа изправност, а всички неизправности, 

които могат да засегнат безопасността и здравето на работещите и децата се отстраняват във 

възможно най-кратък срок. 

(3) Монтажът, демонтажът, подмяната, поддръжката и ремонтът на това оборудване се 

извършва само от правоспособни лица, при спазване на установените организационни и 

технически мерки за безопасна работа. 

(4) Ремонтното оборудване се използва  само по предназначение и при условията, за които е 

определено. 

(5) За установяване степента на корозия и годност на работното оборудване подлежи на 

периодични прегледи ежегодно, като за целта се изготвя протокол за неговата годност от 

съответния специалист, отговарящ за детското заведение. 
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Чл.19 Работното оборудване се използва само по предназначение и при условията, за които е 

предназначено. 

 

Изисквания към електрическите инсталации 

 

Чл.20 Всички неизправности в електрическите инсталации и съоръжения, които могат да 

предизвикат искрене, късо съединение, нагряване на изолацията на кабелите и проводниците 

над допустимото, отказ на автоматичните системи за управление и други да се отстраняват 

незабавно след подаване сигнал до касиер-домакина и ел. техника. Ако това е невъзможно, 

инсталациите и съоръженията се спират от експлоатация. 

Чл.21 При експлоатация, ремонт и поддържането на ел. инсталации, уреди и съоръжения не се 

допускат: 

(1) Конструктивни изменения без съответното съгласуване по установения ред. 

(2) Използването на нестандартни или неизправни електрически уреди, апаратура и такива 

несъответстващи на пожарните изисквания. 

(3) Използването на нестандартни предпазители в електрическите табла. 

(4) Открито преминаване на кабели и проводници през складови помещения. 

(5) Оставянето без наблюдение включени в електрическата мрежа нагреватели, електроуреди, 

телевизори, радиоапарати, касетофони и др. 

(6) Внасянето и ползването на територията на детското заведение на лични отоплителни и 

нагревателни уреди, както и на всякакъв вид лични ел.уреди - сешоари, бързовари и др. 

(7) Разполагането на прожекторни осветителни тела върху горими покривни и други 

конструкции. 

(8) Нарушаване на инструкциите за монтаж и експлоатация, дадени от завода производител на 

машините и съоръженията. 

(9) Работа на лица, не притежаващи необходимата квалификация. 

 

Изисквания към системите за отопление и вентилация 

Чл.22 Отоплителните и вентилационните съоръжения в сградата и помещенията се устройват 

и експлоатират при спазване на съответните нормативни актове и технически изисквания, 

установени за тяхното предназначение, монтаж и ползване. 

Чл.23 Преди есенно-зимния сезон отоплителните съоръжения в сградата се проверяват и 

ремонтират. В експлоатация се допуска само изправни, стандартни съоръжения. 

 

Изисквания към технологичните процеси 
Чл.24 Параметрите и режима на технологичното оборудване следва да се поддържат в 

съответствие с изискванията на експлоатационните инструкции и паспортната документация. 

Чл.25 Не се допуска експлоатация на неизправно технологично и друго оборудване, което може 

да доведе до пожари, експлозии и трудови злополуки. 

Чл.26 Прегледите и ремонтите на оборудването се извършват, съгласно изискванията на 

паспортите и се протоколира. 

Чл.27 Обслужващият персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, 

местата на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при авария или пожар. 

Чл.28 Не се допуска машини с движещи се механизми да работят без заземяване и зануляване 

на ел. захранването. 
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V РАЗДЕЛ 

ИЗИСКВАНИЯ  ЗА  ПОЖАРНА  БЕЗОПАСНОСТ 

 

Чл.29 Досието на обекта, плана за потушаване на пожар, ликвидиране на аварии и евакуации 

да се актуализира и съгласува своевременно с органите на ПО при всяко изменение на 

постановките, технологичния процес, при изменение предназначението на сгради и 

помещения. 

Чл.30 Територията на ДГ № 61 “Шарено петле” да се поддържа в добър порядък и системно 

да се почиства от всякакви отпадъци. Входовете, коридорите, стълбищните клетки, 

занималните, спалните, кабинетите, аварийните изходи и други да се поддържат винаги 

свободни и по тях да не се складират материали и предмети. 

Дворът на детското заведение да се почиства от тревна растителност, от паднали листни маси 

и други горими  отпадъци. 

Чл.31 Обучението на персонала и децата по правилата за пожарна безопасност, пожарна 

профилактика, вътрешен противопожарен ред, реда и пътищата за евакуация и 

противопожарните уреди да се извършва посредством периодични инструктажи и занимания 

най-малко веднъж годишно. 

Чл.32 Запалимите материали, лесно запалимите и горими течности и вещества да се 

съхраняват, съгласно противопожарните и взривоопасни технологични изисквания. 

Отпадъците да се изнасят ежедневно на определеното им за събиране място. 

Чл.33 Навсякъде към водоизточниците и противопожарните уреди да се осигури и поддържа 

свободен достъп и пътища, обозначени с ясно забележима маркировка. 

Чл.34 Забранява се тютюнопушенето, паленето на огън на открито за изгаряне на отпадъци, 

размразяването на тръби и други, боравенето с открит огън на територията на детското 

заведение. Огневи работи могат да се извършват само след съответно обезопасяване и допуск. 

Чл.35 Забранява се миенето на подове, фаянс и други части от сгради и  

машини със запалими и горими течности. 

Чл.36  Забранява се използването на искрообразуващи инструменти и прибори в помещения, 

където има наличност на взривоопасни и пожароопасни материали. 

Чл.37 Събличането и съхранението на работни и други дрехи да става само в определените за 

целта помещения/категория “Д” на пожарна опасност/. 

Чл.38 Техническите помещения и складове, които не се ползват ежедневно да се държат 

пожарообезопасени и заключени. 

Чл.39 Да не се използват електрически котлони, бързовари, ел. машини и други 

електронагревателни прибори/лични/ от служителите на детското заведение. 

Чл.40 В края на работното време всеки служител или работник е длъжен/и носи отговорност/ 

да провери и остави в пожаробезопасно състояние своето работно място, машините и 

съоръженията, с които е работил, да огледа цялостно помещението за евентуални източници 

на запалвания и да изключи ел. захранването и инсталациите в помещението /кабинета/. Тази 

дейност се отразява в режимния дневник. 

(1) Ежедневно да се заключва детското заведение при завършване на работния ден след 

проверка за изключването на ел. захранването /изключени шалтери/, затварянето на прозорци, 

което се отразява в режимния дневник. 
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(2) Дежурният учител да се подписва в режимния дневник, че включва алармата  за 

наблюдение от сигнално - охранителната система СОТ. 

(3) Служителят на СОТ се задължава да записва всеки влизащ в детското заведение външен 

човек в специална тетрадка и да го съпровожда до съответното място. 

Чл.41 Незастроените свободни площи и части от двора, регламентирани с действащите 

нормативи, не могат да бъдат ползвани за складиране на материали, оборудване, за паркиране 

на автомобили, построяване на временни сгради и съоръжения. 

 

Изисквания за сградите и помещенията 

Чл.42 Сградите и помещенията на детското заведение се оборудват с уреди за пожарогасене. 

Чл.43 В сградата на основното стълбище е поставена схема за евакуация с необходимия 

постоянен текст, с която следва да се запознаят всички служители, учители, родители и деца. 

Пътищата за евакуация и изходите следва да се обозначат в съответствие с Наредба № 4. 

Чл.44 В сградата и помещенията на детското заведение не се допускат: 

(1) Изменение на функционалното предназначение и техническото преоборудване на 

помещенията без разработване на съответната документация, съгласувана с органите за 

противопожарна охрана и утвърдена по съответния ред. 

(2) Използването и съхраняването в сутеренни помещения на леснозапалими течности, газове 

и химикали в количества, които могат да образуват общообменни взривоопасни 

концентрации. 

(3) Изграждането на пътища за евакуация, на прегради и съоръжения, препятстващи 

преминаването на човекопотока или намаляващи проходната широчина. 

(4) Премахването на предпазните врати на занималните, коридорите, стълбищните клетки, 

предверия и други чрез затварянето им, зазиждане или закриване с мебели, оборудване. 

(5) Вътрешните пожарни кранове и ел. табла, както и всички други осигурителни системи да 

бъдат с ограничен достъп за боравене с тях или ползване. 

 

Противопожарно оборудване 
Чл.45 Оборудването, поддържането и отчетността на противопожарната техника да се 

извършва, както следва: 

(1) Всеки пожарогасителен апарат и уред след получаването  независимо от устройството му 

и с какви гасителни средства действа се номерира с цифра, с размер 5 см. И се поставя на 

видно място. 

(2) Противопожарните уреди и съоръжения, както и всички средства за гасене се поддържат 

винаги изправни и годни за действие. 

(3) Кофпомпа-водата в нея се подменя ежемесечно, като не се допуска в нея набирането на 

утайка и попадане на предмети и боклуци. Шлангът не трябва да се пречупва. По всяко време 

да бъде запечатана. 

(4) Вътрешни пожарни кранове - да са оборудвани с шланг и струйник и да се държат винаги 

запечатани. 

(5) За системен контрол и наблюдение в ДГ № 61 да се въведе книга за противопожарната 

техника, в която да се регистрират противопожарните уреди и съоръжения по реда на тяхното 

получаване. 

(6) Бракуването на противопожарните уреди и съоръжения да става с протокол, след като е 

невъзможно тяхното ремонтиране и след съгласуване с противопожарната служба. 
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(7) Ежегодно се заявяват необходимите противопожарни уреди и съоръжения за следващата 

учебна година. 

(8) Паспортите на ново закупените ППУ се съхраняват в съответствие с описа им по книгата 

и в тях се отразява техническата им профилактика. 

Чл.46 Забранява се ползването на противопожарните уреди и съоръжения за други цели, освен 

за прякото им предназначение. 

 

Пожаро или аварийно известяване 

Чл.47 Основните положения за правилното пожароизвестяване изискват следното: 

(1) Ако откриете пожар/авария/, запазете самообладание и позвънете на тел:112 или осигурете 

сигурно предаване на съобщението до противопожарните /аварийните /служби, чрез 

ползването на телефони, съседни на детското заведение. 

(2) Съобщението за пожар/авария/трябва да съдържа следните изходни данни: 

  *Вашето име и длъжност 

  *Местонахождението на пожара/аварията/ 

  *Какво и как гори/какво е аварирало/ 

  *Има ли застрашени хора 

  *Кой и къде ще посрещне противопожарните автомобили. 

Чл.48. При пожар се уведомява незабавно “Бърза помощ” на тел:112  

ако има засегнати или наранени хора. 

Чл.49 При пожар/авария/ се уведомява незабавно ръководството на детското заведение и 

противопожарната комисия, независимо от часовете на денонощието. 

Чл.50 При пожар /авария/с тежки/смъртни/ последици се уведомяват последователно: 

полицията, общината, прокуратурата и висшите органи. 

Чл.51 При пожар/авария/ със засегнати външни и вътрешни комуникативни връзки, машини 

или оборудване се уведомяват и се търси помощ от общоградските служби. 

 

Действия при пожар/аварии/ 

Чл.52 При възникване на пожар, без опасност от разрастване, експлозия или опасност за 

живота на хората и състоянието на материални ценности, потушаването се извършва с местни 

сили/противопожарни ядра, отговорници/, използвайки наличните в детското заведение 

противопожарни уреди и средства. 

Чл.53 При възникване на пожар, с опасност от разрастване, експлозия или опасност за живота 

на хората и състоянието на материални ценности, следва незабавно оповестяване, което се 

извършва по следния начин: 

(1)В работно време се организира и започва акция с местните противопожарни ядра и 

подръчна противопожарна техника за ограничаване или локализиране на пожара по план за 

гасене до пристигане на противопожарните звена и техника. Акцията включва следните 

основни мероприятия: 

  *заемане на безопасна позиция на членовете на ядрото и манипулиране с 

противопожарните уреди 

  *ограничаване притока на въздух към огнището на пожара 

  *изнасяне на горимите материали извън опасната зона 

*опитване да се намали температурата на горене в огнището на  
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запалване и да се гаси с подвижните противопожарни уреди 

  *осъществяване на водна /мокра/защита на горими материали в опасната зона. 

Чл.54 При подаване/получаване/ на сигнал, известяващ аварийно положение, 

учителя/ръководителя/ се задължава да вземе незабавно следните мерки: 

(1) Да вземе мерки за незабавно уведомяване на Директора или негов заместник. 

(2) На мястото на аварията в съседните и застрашени участъци от сградата да се прекрати 

изпълнението на всякакъв вид работа и възпитателен процес. 

(3) Да се изключи ел. захранването на всякакъв вид производствено оборудване в аварийния 

участък. 

(4) Да се организира ликвидирането или локализацията на аварията като се използват защитни 

и безопасни инструменти, ЛПС и методи на работа от целия работен персонал в участъка, 

където е станала аварията. 

(5) Да се отстранят на безопасно място лицата /децата/, неангажирани в борбата с аварията. 

(6) На входовете и изходите на помещенията или на подстъпите към него да се постави 

дежурна охрана. 

(7) Да се действа съобразно план за аварийно положение. 

Чл.55 Право на отмяна на аварийното положение и възстановяване на работата има Директора 

на детското заведение след окончателното премахване на причините за аварията и при 

невъзможност за нейното повторение, разпространяване или разрастване, както и при условие, 

че са взети всички необходими мерки за пълното възстановяване обезопасяването на 

работниците /децата/ при възстановяването на работата /възпитателния процес/. 

Чл.56 Сигналът за пожар, тревога е непрекъснато звънене на алармата и устен сигнал 

“Пожар”. 

 

Евакуация на хора и имущество 

Чл.57 Решението за задействане на системите за оповестяване и евакуация се взема от 

Директора на детското заведение. 

 Чл.58 При инцидент на всички ръководители / учители се дават указания и се задейства 

административната група за предотвратяването му. 

Чл.59 Всеки член на евакуационната група да следи и осигури евакуационен ред, съобразно 

предварителното разпределение на задълженията за евакуация. 

Чл.60 Цялостната евакуация на хора и материални ценности се извършва, съгласно указаните 

пътища и ред в графичния план или допълнителни указания. Пунктовете за събиране на хората 

са двора на детското заведени и тротоара на ДГ № 61 “Шарено петле”, като учители и 

ръководни служители проверяват наличността на подчинените си и децата. 

 (1) При евакуация на хора без непосредствена опасност за живота се спазва принципа, 

че най-напред напускат лицата от кабинети или помещения, които са най-близо до изходите с 

последователност на посоката на отдалечаване от изходите към стълбищата. 

 (2) При евакуация на хора със застрашена опасност за живота се спазва принципа, че 

най-напред се спасяват хората от най-застрашените места. При еднакви условия, спасяването 

започва от децата, след това останалите служители, при недопускане паника сред 

застрашените. 

Чл.61 Материалните ценности се изнасят при тотална евакуация, мобилизация, пожарна и 

друга опасност. 
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VІ РАЗДЕЛ 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ САНИТАРНО-БИТОВОТО ОБСЛУЖВАНЕ 

 

Чл.62 Санитарното и хигиенно състояние на помещенията да е в съответствие с нормативните 

изисквания на СРЗИ. 

Чл.63 Битовите помещения, санитарните възли и други да се почистват и дезинфекцират. 

Чл.64 Територията на ДГ № 61 “Шарено петле”, занималните, спалните, кабинетите и други 

помещения да се поддържат в образцов ред. 

Чл.65 Веднъж седмично да се прави основно почистване на подове, прозорци, осветителни 

тела, тавани и стени. 

 

VII  РАЗДЕЛ 

  

 Правила и изисквания към работата и поведението на работниците и всички 

участници при извършване на ремонтни работи в ДГ № 61 “Шарено петле” 

 

Чл.66. Настоящите правила се издават с оглед създаване на безопасни и здравословни условия 

на труд за преките и косвени участници в трудовия процес. 

Чл.67 Ремонтните работи се извършват по предварително одобрени количествени сметки, 

цени, плащания, одобрени от инвеститора или от Директора. Работата  по ремонтите се 

контролира от МОЛ  и отговорника по ЗБУТ, който инструктира управителя и работниците по 

тези правила срещу подпис, преди започване на работа. 

Чл.68. Спазва се Правилника за вътрешен ред в детското заведение, работно време – 7,00 до 

19,00 часа. 

Чл.69 Спазва се охранителния и противопожарен режим. 

Чл.70 Материалите за работа се съхраняват на определеното за целта място. 

Чл.71 Ежедневно работниците по ремонта почистват ремонтните отпадъци и ги изнасят извън 

детското заведение в уличните контейнери. 

Чл.72. Работниците не допускат замърсяване на други обекти в детското заведение. 

Чл.73. Опазват имуществото на заведението от замърсяване и повреди, като вземат 

предварително съответни мерки. Възстановяват нанесените щети по тяхна вина. 

Чл.74 При приключване на работата оставят обекта при безопасни условия - затворени чешми, 

прозорци, изключени ел. уреди, заключени врати. Отговорникът на работниците дава рапорт 

на дежурния учител. 

Чл.75. Работниците не допускат опасности, които могат да причинят травми за децата, за 

персонала в детската градина. 

Чл.76. Не се допуска складиране или оставяне на строителни материали по стълбища, 

коридори, пътеки по които се извършва движение от възрастни и деца. 

Чл.77. Детското заведение се охранява от СОТ след приключване на работното време. 

Работниците са длъжни да приключат работния ден преди включването на СОТ. След това е 

забранено движението в заведението. 

Чл.78. Материално отговорното лице няма право да предоставя ключове на работниците в 

заведението. 

Чл.79. При ремонт над два метра работниците да ползват стабилна двураменна стълба. 
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Чл.80. При ремонт на санитарни помещения да се спира водата от централния спирателен 

кран. 

Чл.81. При необходимост от подмяна на вече негодни части, същите да се сменят с оригинални 

или ремонтирани от лицензирана фирма. 

Чл.82. При работа по ел. инсталацията, да се изключва напрежението. 

Чл.83. Да се използват електробезопасни уреди и инструменти. 

Чл.84. За неспазване на настоящите правила се носи наказателна отговорност. 

 

 

VІIІ РАЗДЕЛ 

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ  РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.85 За премахване на непосредствената опасност от пожари, аварии или нещастни случаи и 

за отстраняване на груби нарушения на работните правила се прилагат следните 

административни мерки, въведени с мотивирана административна заповед: 

  (1) Забрана за използване на занимални, спални, кабинети, инсталации, уреди, 

машини и други 

  (2) Отстраняване на съоръжения, евентуални огнеисточници, пожароопасни и 

взривоопасни материали от работните помещения 

  (3) Спиране на дейности, които създават явна опасност от пожар, авария или 

злополука. 

  (4) При отстраняване на нарушението на работните правила или  

премахване на опасността, превантивната административна мярка се отменя от органа, който 

я е предложил. 

Чл.86 Нарушителите на настоящия правилник се наказват, съгласно действащото 

законодателство. 

Чл.87 ДГ № 61”Шарено петле” трябва да има ревизионна тетрадка по БХТПО, в която 

контролните органи да вписват констатации при проверка.   

Чл.88 Настоящият правилник е задължителен за целия персонал в ДГ № 61 “Шарено петле”, 

родители, деца, външни лица, работещи или временно пребиваващи на територията на 

детското заведение, като носят отговорност за неспазване на разпоредбите му.  

Чл.89 Група за контрол и осигуряване на безопасни условия на труд: 

  1. Елена Димитрова – Директор 

  2. Тодорка Ночева –  учител  

  3.  Ваня Балева  – технически секретар 

  4. Розалина Хаджиева – ст. учител 

  5. Константина Цветанова – пом. възпитател 

 

 

Настоящият правилник е приет  на заседание на Педагогически съвет с Протокол № 1 

/15.09.2021г. 
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