
                                                                                  

ДЕТСКА ГРАДИНА „ ИЗВОРЧЕ“ – С.КАБИЛЕ 

  ул. „Панайот Хитов " № 9, п.к. 8629, тел.0887454365,email cdg_izvor@abv.bg 

 

  

УТВЪРЖДАВАМ:.............................  

ДИРЕКТОР ДГ /МИЛЕНА ПАСКОВА/ 

   

                

  

ППРРААВВИИЛЛННИИКК  

  

ЗЗАА  

  

ООССИИГГУУРРЯЯВВААННЕЕ  ННАА  ЗЗДДРРААВВООССЛЛООВВННИИ  ИИ  

ББЕЕЗЗООППААССННИИ  УУССЛЛООВВИИЯЯ  ННАА  ВВЪЪЗЗППИИТТААННИИЕЕ,,  

ООББУУЧЧЕЕННИИЕЕ  ИИ  ТТРРУУДД  ВВ  ДДЕЕТТССККООТТОО  ЗЗААВВЕЕДДЕЕННИИЕЕ  

  

  

  

  

  

  

  
ННаассттоояящщиияятт    ППррааввииллнниикк  ззаа  ЗЗББУУТТ  вв  ддееттссккооттоо  ззааввееддееннииее    ее  ппррииеетт  ннаа  ООббщщоо  

ссъъббррааннииее  ннаа  2288..0099..22002200  гг..  сс  ППррооттооккоолл  №№11     

 
 

 

  

  

  

mailto:cdg_izvor@abv.bg


- 2 - 

 

 І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Правилникът е в съответствие със Закона за здравословни и безопасни условия на 

труд, обн. ДВ бр. 91 от 1998г., бр. 18 от 2003г. 

 Основните правила и изисквания по безопасност, хигиена на труда и 

противопожарна охрана имат задължителен характер. Всеки служител срещу 

подпис в протоколната тетрадка удостоверява познанието на Правилника и 

изискванията. 

 В досието на всеки служител се съхранява служебна бележка, 

удостоверяваща познанието на Правилника за безопасност на труда /ПБТ/. 

           

 

           ІІ. ПРАВИЛА И ИЗИСКВАНИЯ 

 

Директор: 

   Да осигурява и гарантира ЗБУВОТ в детското заведение с цел – опазване 

живота и здравето на децата и работниците /персонала/. 

 Да следи  и контролира изпълнението на правилата по ЗБУТ в детското 

заведение. За целта да се документира в протокола на ГУТ / като участници в 

проверката/. 

 Да организира запознаването на деца, педагогически и непедагогически 

персонал и родителите с ПЗБУВОТ в ДГ. 

 Няма право : 

- Да допуска организирането на дейности, застрашаващи живота и здравето на 

децата и персонала на детската градина. 

Учителски и медицински състав: 

 Гарантира физическото и духовното развитие на детето, за успешното му 

реализиране в обществото. 

 Подбира играчки за предпазване на децата от наранявания. 

  Следи местонахождението на техническите средства и др. ел. уреди да не 

създават опасности за живота на децата. Включването и изключването на същите 

да се осъществява само от пом. възпитателките и работник специалиста в 

присъствието на учителките или медицинските сестри. 

 План-картата за евакуацията на децата да бъде поставена на видно място в 

групата. 

 Разположението на масичките,столчетата и леглата спрямо изходната врата да 

позволява бързо излизане на децата от стаята в случай на пожар.На първи етаж да 

се ползуват и прозорците при евентуална пожарна или  друга опасност. 

 Да  завиши личната си отговорност  за предпазването децата от различни 

телесни наранявания, травми, увреждания, изгаряния и др. 
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 При провеждането на наблюдения, разходки, екскурзии и др. да се осъществява 

с отговорна бдителност за опазване живота и здравето на децата от учителката или 

медицинската сестра, придружена от пом. възпитателката или детегледачката в 

групата с отличителни знаци в края на колоната. 

 Да не се допуска използването на технически неизправни средства, 

нагревателни уреди и др., за установени повреди да се сигнализира своевременно 

домакин /директор  и да се вземат мерки за отстраняването им. 

 За предпазване на децата от опасности при придвижване по стълбищата в 

коридора на ДЗ и опасности  за живота от парапети, катерушки, пързалки и др., 

учителките/ мед. сестри и пом. възпитателките/чистачи да бъдат бдителни при 

организиране  на дейностите с децата в- и извън сградите на ДГ. 

 По време на екскурзии, разходки и др. дейности за извеждане  на децата извън 

детско заведение ще се спазват правилата за носене на отличителни знаци 

(светлоотразителни жилетки и знаменца ) и съпровождани от учител и 

пом.възпитател. 

 При необходимост от неотложна помощ да се звъни на тел. 112. 

  Да опазва живота и здравето на децата в съответствие с Конвенцията за правата 

на детето, ЗПУО, ЗЗД. 

 С оглед безопасността и във връзка установените от учителите/ мед. сестри, пом. 

възпитателите/ детегледачките и всички служители на ДГ опасности за децата в 

интериорното и екстериорно пространство, свързани с : 

 двуетажни, падащи и походни легла, столчета, масички и др.; 

 метални конструкции на детските съоръжения на двора; 

 пясъчниците; 

 падащи предмети и др. 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

Домакин и отговорниците на филиали следят  всички преки изпълнители да следят 

своевременно и отстраняват същите. 

 При организиране и провеждане на екскурзии родителите попълват декларация, 

с която удостоверяват съгласието си , а ПС взема решение за провеждането и при 

наличието на пълен пакет от документи. 

 С оглед  гарантирането на физическото и духовно развитие на детето, учителя/ 

мед. сестра/ няма право  да допуска нездравословни условия за пребиваване на 

децата в детското заведение  като: 

- Да  оставя  отворени вратите и прозорците на занималнята които да 

провокират „течение“ в групата  след идването  на първото дете. 
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- Да допуска внасянето на играчки, които  нараняват децата и застрашават 

здравето им - остри ръбове, плюшени играчки и други с некачествен 

изкуствен  материал , който провокира алергични и други състояния  у 

децата. 

- Да оставя децата без надзор.  

- Да нанася физически наказания на децата. 

- Да извежда децата извън детската градина, без пом. възпитателката/ 

детегледачката/ и без отличителни знаци / знаменца, светлоотразителни 

жилетки. 

- Да провеждат екскурзии,излети и др. дейности извън ДЗ и града без 

предварително  попълнена декларация от родителите,  и без наличие на 

пълен пакет от документи. 

- Да оставя контактите без преспазители след  изключване на  електроуреди и 

технически средства. 

 

Обслужващ състав:  

Помощник възпитател/ чистач:  

С оглед опазване живота и здравето на децата пом. възпитателя 

/ детегледачката няма право  

- да допуска наличието на ,,течение’’ в групата ,като проветряването става  до 

идването на първото дете , след което оставя отворен само горен прозорец за 

чист въздух. 

- Да оставя играчки с остри ръбове и недезинфекцирани или счупени такива. 

- Да оставя контактите без предпазители при изключване на електроуреди и 

технически средства. 

- Да допуска близост на деца  при пускане и прибиране на падащи и походни 

легла в групите с такива. 

- Да отклонява деца от групата . 

- Да оставя децата без надзор при отсъствие на учителя/ мед. сестра/. 

- Да оставя децата от I и II групи и яслена група  да ползват самостоятелно 

тоалетна. 

- Да разполага маси, столчета и легла спрямо изходната врата, така ,че да 

затрудняват бързото излизане на децата, в случай на пожарна и друга 

опасност. 

- Да нанася физически тормоз / наказание/  на децата. 

- Да  оставя групата при излизане от ДЗ само с учителката/ мед. сестра и без 

отличителни знаци / знаменца и светлоотразителни жилетки/. 
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- Да оставя неотстранени вече установени опасности в интериорното  и 

екстериорно пространство. 

       двуетажни, падащи и походни легла, столчета и масички 

       метални конструкции на детските съоръжения на двора 

        пясъчниците 

       падащи предмети 

       замърсени тревни и храстови площи 

       падащи вратички на шкафове 

       мокри подови настилки 

       дезинфекциращи и перилни препарати в близост до децата 

 С  оглед опазване на децата от телесни наранявания,площадките и 

пясъчниците да се поддържат чисти от остри предмети,стъкла, и камъни  . 

 Да се прави прецизен подбор на играчките /без остри ръбове,тежки метали и 

др./с цел предпазване на децата от нараняване; 

 Да не се внасят отвън плюшени играчки; 

 Пясъчниците да се поддържат влажни и се закриват вечер с найлони. 

 Подбира играчки за предпазване на децата от наранявания. 

 Включването на всички уреди /прахосмукачки, котлони, пекарни, кварцови 

лампи, акумулиращи печки и др./ в ел.мрежа да става със сухи ръце. Половин час 

преди излизането от ДЗ да се проверяват всички ел.уреди дали са изключени от 

ел.мрежата. 

 Да следи местонахождението на техническите средства и др. ел. уреди да не 

създават опасности за живота на децата. Включването и изключването на същите 

да се осъществява само от пом. възпитателките/детегледачките/ и работник 

подръжка в присъствието на педагогически или медицински персонал . 

 План-картата за евакуацията на децата да се познава от всички служители  и да 

бъде поставена на видно място с оглед бързо реагиране при необходимост. 

 Разположението на масичките , столчетата и леглата спрямо изходната врата 

да позволява бързо излизане на децата от стаята в случай на пожар.На първи етаж 

да се ползуват и прозорците при евентуална пожарна или   друга опасност. 

 Педагогическият и непедагогическият персонал в групите с походни и падащи 

легла да създават такава организация на средата,която превантивно да не допуска 

близост на децата по време на разпъването и прибирането на леглата , и се спазват 

правилата за безопасно закопчаване . 

 Помощник-възпитателите//чистачи // придружават групата при наблюдения, 

разходки и др., с бдителност за опазване живота и здравето на децата. 

 След приключване на работния ден се изключват всички ел.уреди в двете 

обсл.групи 
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 Да не се допуска близост на предмети до отоплителните уреди / до един метър 

разстояние /  

 Да се завиши личната отговорност на всеки за  предпазването децата от 

различни телесни наранявания, травми, увреждания, изгаряния и др. 

 Да не се допуска използването на технически неизправни средства, 

нагревателни уреди и др., за установени повреди да се сигнализира в момента на 

домаки/отговорник филиал и да се вземат мерки за отстраняването им веднага. 

 С влизането на работното място да огледа обстановката, да провери 

състоянието на съоръженията, които ще използува. При констатиране на 

неизправност да не ги използува, а да уведоми прекият си началник. 

 Почистването на осветителните тела от прах да става посредством четка като 

задължително се изключи ел. захранването. При необходимост от демонтиране 

това да става от раб. специалиста, като предварително уведомидомакин 

отговорник. 

 Задължително се извършва дезинфекция на сервизните помещения. 

 За опазване здравето на децата сутрешното проветряване е от 6.00ч до 7.00ч  

/или до момента на  идване на първото дете/.  

 Да следят и осигурят необходимата температура в групите /не по-ниски от 18 

градуса и не по- високи от 21 градуса .                                                                                          

 С оглед предпазване на децата от телесни наранявания, да бъдат завишени 

отговорностите за обектите с теракотна и базалтова настилка в интериорното и 

екстериорното пространство, като се подсушават след измиване и след дъжд. При 

ползуване на тоалетна от децата, същите да бъдат придружавани от пом. 

възпитателка . 

 За предпазване на децата от опасности при придвижване по стълбището в 

коридора на ДГ и опасности  за живота от парапети, катерушки, пързалки и др., 

учителките , пом. възпитателките ,мед.сестри и чистачи да бъдат бдителни при 

организиране  на дейностите с децата в- и извън сградите на ДГ. 

 По време на екскурзии, разходки и др. дейности за извеждане  на децата извън 

детското заведение да се спазват правилата за носене на отличителни знаци ( 

светлоотразителни жилетки и знаменца ) и съпровождани от учител и 

пом.възпитателка,мед сестра,детегледачка. 

 Във връзка с ЗБУТОВ на децата всички служители са длъжни 

- да носят работно облекло ежедневно, във всеки работен ден; 

- да предотвратяват авариите своевременно; 

- да сигнализират незабавно при възникнала ситуация на опасност и при 

невъзможност за справяне наДОМАКИН ОТГОВОРНИК. 

 Задължават се всички участници ( служители на детското заведение) в       

ремонтните дейности да спазват всички изисквания за обезопасяване на ел. 
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захранването, водоснабдяването, парозахранването и разтоварителните дейности. 

За неизпълнение на посочените задължения виновниците се санкционират. 

 С оглед безопасността и във връзка с установените от учителите, пом.  

възпитателите всички служители на ДГ опасности за децата в интериорното и 

екстериорно пространство, свързани с : 

 двуетажни, падащи и походни легла, столчета, масички и др.; 

 метални конструкции на детските съоръжения на двора; 

 пясъчниците; детско заведение 

 падащи предмети и др. 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

Домакин и отговорник и всички преки изпълнители да следят своевременно и 

отстраняват същите. 

 

Кухненски блок: 

 С отговорна бдителност – със сухи ръце и върху гумена настилка да става 

включването и изключването на ел. съоръженията в ел. мрежата. Половин час 

преди изтичането  на работния ден да се изключват всички ел.уреди. 

 Боравенето с всички ел.уреси,както и почистването на същите да става в 

спряно състояние.  

 Да не се допуска използуването на технически неизправни нагревателни уреди 

– печки, бойлери, и др. ел. уреди. За установени повреди да се сигнализира  на 

момента домакин/отговорник и да се вземат мерки за отстраняването им веднага. 

 Във връзка с ЗБУТОВ на децата всички служители са длъжни 

-да носят работно облекло ежедневно, във всеки работен ден; 

-да предотвратяват авариите своевременно; 

-да сигнализират незабавно при възникнала ситуация на опасност и при 

невъзможност за справяне на домакин/отговорник . 

 Задължава се всички участници ( служители на детското заведение) в   

ремонтните дейности да спазват всички изисквания за обезопасяване на ел. 

захранването, водоснабдяването, парозахранването и разтоварителните дейности. 

За неизпълнение на посочените задължения виновниците се санкционират. 

 С оглед безопасността и във връзка установените от учителите, пом. 

възпитателите и всички служители на ДГ опасности за децата в интериорното и 

екстериорно пространство, свързани с : 

 двуетажни, падащи и походни легла, столчета, масички и др.; 

 метални конструкции на детските съоръжения на двора; 

 пясъчниците; 
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 падащи предмети и др. 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

домакин/отговорник  и всички преки изпълнители да следят своевременно и 

отстраняват същите.  

Няма право: 

 

- Да използва технически неизправни нагревателни уреди- печки, бойлери и 

други такива. 

- Да влизат в кухненския блок без работно облекло и предпазни средства.  

- Да работи с ел.уредите без изолационна подова настилка. 

 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

Отговорник и домакин и всички преки изпълнители да следят своевременно и 

отстраняват същите.  

 

Работник-подръжка: 

 С повишена загриженост за собствения си живот да борави с предоставените 

съоръжения – ел. табло, плания, ножовка и др. 

 Използуваните ръчни инструменти да бъдат изправни – дръжките и чуковете 

да са с овална форма и изпъкнало чело. Отверките и пилите да са с дръжки. Листа 

на ръчната ножовка да се поставя на лъка на ножовката. 

 Да се ползуват защитни средства при работа с ел. уреди. 

 Пусково-регулиращите устройства и надписи да бъдат обозначени. 

 Да осигурява изправността на защитните средства на ел. съоръженията 

/бойлери, печки/. 

 На въртящите се ел. машини и задвижването им да се постави стрелка за 

посока на въртене. 

 Да осигурява безопасност на съоръженията на двора. 

 С цел обезопасяването на контактите да се закупят и поставят предпазни 

капачки на всички в занималните и спалните. 

 Във връзка с ЗБУТОВ на децата всички служители са длъжни 

-да носят работно облекло ежедневно, във всеки работен ден; 

-да предотвратяват авариите своевременно; 



- 9 - 

 

-да сигнализират незабавно при възникнала ситуация на опасност и при 

невъзможност за справяне на домакин/отговорник. 

 Задължавта се всички участници ( служители на детското заведение) в       

ремонтните дейности да спазват всички изисквания за обезопасяване на ел. 

захранването, водоснабдяването, парозахранването и разтоварителните дейности. 

За неизпълнение на посочените задължения виновниците се санкционират. 

 С оглед безопасността и във връзка установените от учителите, пом. 

възпитателите и всички служители на ДГ опасности за децата в интериорното и 

екстериорно пространство, свързани с : 

 двуетажни, падащи и походни легла, столчета, масички и др.; 

 метални конструкции на детските съоръжения на двора; 

 пясъчниците; 

 падащи предмети и др. 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

всички преки изпълнители да следят своевременно и отстраняват същите.  

Няма право : 

- Да работи без предпазни средсатва и да борави с неизправни съоръжения / 

ел. табло, плания, ножовка, бормашина и др./ и ръчни инструменти застрашаващи 

живота на децата и на самия него. 

- Да оставя в групата инструменти, които ползва за отстраняване 

неизправности. 

- Да допуска деца до себе си по време на работа и да ги санкционира при 

пребиваването си в групите за ремонтни дейности. 

 

Огняр: 

 С повишена загриженост за собствения си живот да борави с предоставените 

съоръжения – ел. табло, котел, ел.уреди и др. 

 Включването и изключването на котела да става със сухи ръце. 

 Да не се допуска използуването на технически неизправни ел. уреди и 

съоръжения. За установени повреди да се сигнализира  своевременно 

домакин/отговорник и да се вземат мерки за отстраняването им.  

 Във връзка с ЗБУТОВ на децата всички служители са длъжни 

-да носят работно облекло ежедневно, във всеки работен ден; 

-да предотвратяват авариите своевременно; 

-да сигнализират незабавно при възникнала ситуация на опасност и при 

невъзможност за справяне на домакин/отговорник . 
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 Задължава се домакин/отговорник и всички участници ( служители на детското 

заведение) в       ремонтните дейности да спазват всички изисквания за 

обезопасяване на ел. захранването, водоснабдяването, парозахранването и 

разтоварителните дейности. За неизпълнение на посочените задължения 

виновниците се санкционират. 

 С оглед безопасността и във връзка установените от учителите, пом. 

възпитателите и всички служители на ДГ опасности за децата в интериорното и 

екстериорно пространство, свързани с : 

 двуетажни, падащи и походни легла, столчета, масички и др.; 

 метални конструкции на детските съоръжения на двора; 

 пясъчниците; 

 падащи предмети и др. 

 замърсени тревни и храстови площи; 

 падащи вратички на шкафове; 

 мокри подови настилки; 

 дизенфикциращи и перилни препарати 

ЗАС и всички преки изпълнители да следят своевременно и отстраняват същите.  

Няма право: 

- Да закъснява с привеждането в изправност при сигнализиране за повреди в 

парната инсталация. 

- Да допуска приема на децата да става при по- ниска от допустимата температура-

по-ниска от 18 и по-висока от 21 градуса 

 

 

 


