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ПЛАН
на комисията по безопасни и хигиенни условни на труд 

за учебната 2016/2017 год.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет, протоколирано с 

протокол № 12 / 08.09.2016 г.
Председател: Пламен Митев -  ЗДУД 
Членове: 1. Иван Бенков -  главен учител

2. Сашко Камбуров -  старши учител
3. Жени Костова -  старши учител
4. Юлия Димитрова -  домакин.

2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия съвет н а .....  09.2016 г.
протокол № ......

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието 

на длъжностни лица от местни организации, РСПБЗН, РУП и БЧК.
2. Занятията се провеждат от класните ръководители в ЧК през учебната година.
3. При подготовка на учебните занятия и за реализирането на настоящия план се 

използва специализирана литература, учебно методически помагала, интернет и други.

III. ЦЕЛИ
1. Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и не 

педагогическия персонал в училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

личната безопасност и тази на околните, придобиване основни знания и умения за 
разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и 
оказване на първа помощ в случай на опасност.

IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно 

поведение в ежедневните контакти с техника, природата и хората.
3. Разширяване знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защита на човека от въздействия с опасен 
характер, предизвикани от различни източници.

4. Повишаване нивото на професионалната подготовка и намаляване на безопасността 
и неумението правилно да се определя собственото поведение.

5. Осигуряване на знания за безопасни и хигиенни условия на труд.
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V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ:
ОХРАНА НА ТРУДА

1. Да се спазват задълженията за осигуряване на безопасни и здравословни 
условия на възпитание, обучение и труд /БЗУВОТ/ от лицата, заемащи длъжността:

- ЗДУД;
■ учители по информатика и информационни технологии;
■ учители по физика и астрономия, химия и опазване на околното среда и 

биология и здравно образование;
■ учителите по домашен бит и техника;
■ учител по физическо възпитание и спорт;
■ учители и класни ръководители.

Отг.: Директор 
Срок: постоянен

2. Да се запознаят учениците със задълженията за БЗУВОТ и да се следи от 
учителите за тяхното спазване.

Отг.: Кл. ръководители, учители 
Срок: постоянен

3. Да се води инструктажна книга или тетрадка за регистриране па инструктажите 
по безопасност и хигиена на труда /БХТ/ със служителите и учениците.

Отг.: ЗДУД, учители 
Срок: постоянен

4. Да се подготвят и представят на Директора за утвърждаване програми за 
инструктажите:

■ За провеждане на начален инструктаж по БХТ и IIIIO с щатни служители 
и работници.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на начален инструктаж по БХТ и ППО с учениците
Отг.: Учителите 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на периодичен инструктаж по БХТ и ППО с щатните 
служители

Отг. ЗДУД 
Срок: 15.09.2016 г.

■ За провеждане на периодичен инструктаж по БХТ и ППО с учениците
Отг.: Учителите 
Срок: 15.09.2016 г.

5. Да се заведат и водят следни те книги:
■ За препоръки и предписания на контролните органи

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

■ За начален инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД, учители по кабинети 
Срок: постоянен

■ За периодичен инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД, учители по кабинети 
Срок: постоянен

■ За извънреден инструктаж на служителите и учениците
Отг.: ЗДУД и учители по кабинети 
Срок: постоянен
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■ Актова книга за трудови злополуки
Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

6. Да се извърши инструктаж на работниците и служителите по БХТ и ППО
Отг.: Директор, ЗДУД
Срок: съгласно нормативната уредба

7. Да се инструктират всички ученици по БХТ и ППО
Отг.: Учителите
Срок: съгласно нормативната уредба

8. Да се запознаят учениците, педагогическият и непедагогическият персонал и 
родителите с Правилника за БУОВТ в училището.

Отг.: ЗДУД, учителите 
Срок: 30.09.2016 г.

9. Да се отчита на педагогически съвет състоянието на БХТ и ППО, причините, 
довели до трудови злополуки и предприетите мерки за отстраняването им.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

10. Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 
служителите, работниците и учениците.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

11. След изключване на учебните занятия учителите и служителите да проверяват 
задължително за забравени включени ел. уреди и осветление.

Отг.: Учители и служители 
Срок: постоянен

12. Да се създадат безопасни условия на труд при ремонтни дейности от външни 
фирми и организации.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Да се издаде заповед за ППО в училище

Отг.: Директора 
Срок: 16.09.2016 г.

2. Да се запознае педагогическия и не педагогическия персонал с изискванията за 
ППО.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 25.09.2016 г.

3. Да се изгради противопожарно ядро, като членовете му се обучат за действие с 
наличните противопожарни уреди и съоръжения.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 26.09.2016 г.

4. Да се запознаят длъжностните лица със съдържанието на Наредба № 1-2009/2004 
г. за правилата и нормите на ППО на обектите в експлоатация.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 26.09.2016 г.

5. Да се проверява състоянието на пожарогасителите и проверката да се отразява в 
„Дневник за контрол на наличието и изправността на носимите и возимите 
пожарогасители”.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 30.09.2016 г.

6. Да се актуализира Плана за евакуация на ученици, служители и работници в случай 
на природно бедствие и аварии, като същия се утвърди от Директора.
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Огг.: ЗДУД 
Срок: 21.10.2016 г.

7. С горе споменатия план да се запознаят всички ученици и целия трудов 
колектив.

Отг.: ЗДУД 
Срок: 13.11.2015 г.

8. Да се следи за спазване задълженията на помощния и обслужващия персонал за 
противопожарна безопасност и разпоредбите на РСПБЗН.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

9. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, 
съоръжения и водоизточници.

Отг.: Директор 
Срок: постоянен

10. Да се устроят и поддържат евакуационните пътища и изходи, съобразно 
изискванията на противопожарните строително-технически норми.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

11. Да се подържат в изправност пътищата и входовете свободни от материали, а 
през зимата - почистени от снега.

Отг.: Директора 
Срок: постоянен

12. Да се освободят от всякакъв вид материали и съоръжения стълбищата, 
коридорите и изходите.

Отг.: ЗДУД 
Срок: постоянен

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
M3, МВР, местни органи и държавна власт, РЗИ, РСПБЗН, КАТ, 

РУО Плевен и други.
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