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ПРАВИЛНИК 
ЗА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД

I, Общи положения
Чл. 1 С този правилник се определят изискванията за осигуряване не безопасни 
условия за възпитание, обучение и труд (БУВОТ) в ДГ „Соня’’.
Чл. 2 Правилникът се отнася за иелия личен състав, участници в образователно- 
възпитателния процес или в трудовата дейност з ДГ. като урежда техните права и 
задължения по осигуряване и контролиране на БУВОТ.
Чл. 3 Правилникът се актуализира при въвеждане на нови съоръжения, технически 
средства, материали и вещества и при изменение на правилата, нормите и изискванията 
за безопасност на труда в Република България.
Чл. 4 В ДГ' се води задължително следната документация: Ревизионна книга за 
препоръки и предписания на контролните органи, заверена в Инспекция по труда; 
Книга за начален инструктаж; Книга за периодичен инструктаж, Служебна бележка &  
проведен начален инструктаж.

II. Област и ред за прилагане на правилника
Чл. 5 Правилникът се отнася за децата, педагогическите специалисти и 
непедагогическия персонал в ДГ' „Соня“, както и за лицата, които по различни поводи 
се намират в сградата на детското заведение, площадки, терени и др.
Чл. 6 Правилникът е задължителен и за външни лица, които по различни поводи се 
намират в детската градина /сграда и двор/ - представители на РЗИ. Община, работници 
от фирми за извършване на ремонтни дейности, родители и др



III. Права, задължения и отговорности на длъжностните лица и учащите за 
осигуряване и спазване на БУВОТ
Чл. 7 Права, задължения и отговорности на директора.

1. Утвърждава настоящият правилник в началото на учебната година.
2. Директорът на ДГ отговаря за цялостната организация, изпълнение и контрол на 

дейностите по настоящия правилник.
3. Организира запознаването с настоящия правилник на децата, личния състав на 

ДГ. родители и гости.
4. Взаимодейства и координира с регионални, общински ведомства и местните 

органи на държавната власт в дейността си по осигуряване на БУВОТ.
5. Утвърждава и съгласува с началника на Районна служба по пожарна безопасност 

и защита на населението План за действия при бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари.

6. Утвърждава и изпълнява програма за оценка на риска, разработена по методика 
на Служба трудова медицина.

7. Подава годишна декларация в териториалната дирекция „Инспекция по труда“, 
съгласно изискванията на чл. 15,_ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни 
условия на труд.

8. Незабавно уведомява кмета на общината, началника на РУО -  Велико Търново, 
МОН, прокуратурата и гражданска защита в случаите на тежки злополуки и 
аварии на територията на ДГ „Соня“.

9. Осигурява необходимите средства за обезопасяване и подобряване условията на 
труд и санитарно-хигиенните условия в ДГ „Соня''

10. Осигурява провеждането на различни видове здравни мероприятия децата и 
персонала, и медицински прегледи на съвместно с медицинското лице по 
населено място и наетата служба по трудова медицина.

11. Осигурява провеждането на тренировка за действия при евакуация /гюжар, 
бедствия, аварии и заплахи от терористични актове/.

12. Осигурява безопасни условия на труд при сключване на договори с други 
организации за самостоятелно или съвместно изпълнение на ремонтни, 
строително-монтажни, товаро-разтоварни и транспортни дейности

13. Издава заповед, с която забранява влизането и паркирането на моторно превозни 
средства на територията на институцията, с изключение на автомобили, 
обслужващи админисгративно институцията или такива, които я обслужват 
съгласно договор.

14. В качеството си на работодател има пълно право да изисква отговорност от 
лицата, които нарушават изискванията или не изпълняват задълженията си по 
здравословни и безопасни условия на труд, като предприема административни 
мерки съгласно КТ.

15. Извършва периодичен и начален инструктаж на работното място.
16. Следи за наличността и изправността на противопожарните съоръжения.

Чл. 8 Права, задължения и отговорности на домакина:
1. Изпълнява определените му със заповед, на директора задължения, свързани с 

организирането, ръководството и управлението на дейностите за осигуряване на 
безопасни и здравословни условия на възпитание, обучение и труд.

2. Съдейства и осъществява контрол на провеждането на инструктажите за 
безопасна работа на персонала, спазването и изпълнението на изискванията на 
настоящия правилник.

3. За извършените проверки изготвя протоколи, с които запознава директора и 
предлага мерки за отстраняване на констатираните нарушения.



4. Дава предложения за подобряване на условията на труд.
Чл. 9 Права, задължения и отговорности на педагогическият персонал:

1. В началото на учебната година учителите по групи запознават родителите на 
децата от групите им с нормите за безопасност в детската градина.

2. Следят за здравословкото състояние на децата и контролират спазването на 
здравно-хигиенните норми и изисквания по време на престоя им в детската 
градина.

3. При провеждане на дейности, които не са на детската градина (спортни игри. 
походи, състезания и др.) учителите задължително инструктират децата за 
поведението им като състезатели, участници в походи, пешеходци или пътници 
в транспортни средства. Списъците на деца, участващи в тези дейности, се 
предават на директора, след провеждане на задължителния инструктаж заедно с 
маршрутния лист за придвижване на групата.

4. В случай на злополука спешно взима необходимите мерки за оказване на 
медицинска помощ и съобщава на директора на детската градина и на 
медицинско лице.

5. При необходимост съпровожда дете до болница преди пристигане на родител
6. Не допуска деца да остават без надзор от учител, а по време на установената 

почивка от помощник-възпитател.
Чл. 10 Права, задължения и отговорности на непедагогическия персонал:
(1) Всички работници и служители от непедагогическия персонал са длъжни да:

1. спазват установената трудова, техническа и технологична дисциплина, да 
изпълняват трудовите си задължения точно и добросъвестно;

2. се явяват на работа в състояние, което им позволява да изпълнява! възлаганите 
им задачи и да не употребяват през работно време алкохол или друго упойващо 
вещество;

3. спазват правилата за здравословни и безопасни условия на труд, безопасността 
на движението и противопожарната охрана;

4. се грижат за собствената си безопасност и безопасността на лицата, които бк ха 
могли да пострадат при извършваната от тях работа или дейност;

5. поддържат реда. необходимата чистота, културна и приветлива обстановка на 
работното си място;

6. не предприемат по своя инициатива работа, с която не са запознати и не им е 
възлагана;

7. поддържат и повишават знанията и квалификацията си по безопасните методи 
на труд;

8. се запознават с изискванията за безопасна работа, отнасящи се за работното 
място, на което работят, като (периодично или за конкретен случай).

(2) Задължения на помощник-възпитателите при обявена извънредна епидемиологична 
обстановка;

1. минимум двукратно дневно проветряват помещенията за 30 минути в отсъствие 
на децата (преди пристигането им и следобед);

2. проветряват всички помещения чесго за поне 0 минути на всеки 
астрономически час в работния ден;



3. ежедневно изтупват спалното бельо, ежеседмично изтупват завивките и 
килимите и ежемесечно на дюшеците (матраците):

4. термодезинфекцират спалното бельо при всяко изпиране и последващо 
изглаждане с гореща ютия;

5. ежедневно извършват двукратно влажно почистват и дезинфекцират всички 
критични точки -  подове, маси, дръжки на врати, прозорци, ключове за 
осветление,
парапети, уреди, екрани, тоалетни чинии, мивки, кранове и др.:

6. при наличие на потвърден случай на COVID-19 хигиенните и 
дезинфекционните мероприятия трябва да се увеличат, като в зависимост от 
обектите варират от 4 пъти на ден до дезинфекция на всеки час съгласно 
указание на РЗИ;

7. два пъти дневно проследяват за изразходването и своевременното осигуряване 
на течен сапун, еднократни салфетки за подсушаване на ръцете, тоалетна 
хартия;

8. осигуряват регулярното изхвърляне на боклука;
9. ежедневно двукратно извършват дезинфекция на подовете, измиват с вода и 

сапун на играчките, масите и при необходимост на столовете, леглата и 
стените;

10. дезинфекцират уредите за игра и пейките на площадките поне веднъж дневно;
11. при дезинфекция с биоциди. съдържащи хлор. се прилагат предпазни мерки за 

предотвратяване неблагоприятното въздействие на отделящия се във въздуха 
хлор
достатъчно добро проветряване, при необходимост избърсване и изплакване на 
дезинфекцираните повърхности и предмети;

12. дезинфекция на приборите и съдовете за хранене след всяка употреба;
13. трапезната посуда и приборите за хранене се подлагат на почистване и 

химиотермодезинфекпия след всяка употреба;
14. използване на хартия за ръце и чаши за вода за всяко дете;
15. не се допуска внасяне на стоки и предмети от родителите в детската градина, 

както и използване на плюшени играчки;
16. играчките, които не могат да бъдат почистени съгласно инструкциите, трябва 

да бъдат опаковани и недостъпни за децата до края на противоепидемичните 
мерки;

17. винаги, храната да се приготвя на място в детската 
градина в обособения към нея кухненски блок при спазване на всички 
изисквания в областта на храните, вкл. и тези, публикувани на интернет 
страницата на Министерство на здравеопазването и на Българска агенция за 
безопасност на храните.

Чл. 11 Всеки, работещ в ДГ е длъжен да се грижи за здравето и безопасността си. както 
и за здравето и безопасността ка другите лица. засегнати от неговата дейност. 
Персонала в ДГ с длъжен:

1. Да използва правилно машините, апаратите, опасните вещества и материали к 
друго работно оборудване.



2. Да използва правилно средствата за колективна защита, да не ги отстраняват и не 
ги изменят самоволно.

3. Да използва правилно личните предпазни средства и специално работно облекло.
4.Да информира незабавно директора за всяка възникнала обстановка при работа, 

която може да представлява непосредствена опасност за тяхното здраве и за всички 
неизправности в оборудването за работа и средствата за колективна защита.

5.Да прилага и строго спазва Конвенцията на ООН за правата на детето и Закон за 
закрила на детето.

6. Да спазва и изпълнява Санитарния минимум за детските градини.
7.Да поставя на подходящи места, високо и далеч с цел недостигане от децата 

вещества, суровини, материали и др., с оглед предпазването им.
1. Децата от I-ва и 11-ра група да се помещават в помещенията на I етаж и да им се 

осигури мебелировка, съобразно антропометричните им размери /столчета, масички, 
дидактични шкафове/ с оглед предпазването им от гръбначни ^икривявания, злополуки 
и др.

9.Да се спазва изискването, че работното оборудване се монтира, демонтира, 
подменя, поддържа и др. само от правоспособно лице.

10.Строго да се спазват изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение 
и труд при придвижването на деца и персонал като пешеходци или пътници в превозно 
средство. При ежедневното превозване на децата от селата, при разходки и други 
прояви на туризъм придружаващия ги персонал да ползват средства за сиг нализиране и 
да спазват изискванията за безопасност на движението, съгласно Закона и Правилника 
за прилагане на Закона за движение по пътищата.

IV, Хигиенни и здравословни изисквания за обособените зони за деца
Чл. 12 Обособените зони (коридор с гардеробчета, занималия и спално помещение, 
умивалня с тоалетни, помещение за учители и помощник -  възпитатели), зони за игра. 
зала за спорт трябва да отговарят на санитарно-хигиенните изисквания по отделните 
фактори -  микроклимат, осветление (естествено и изкуствено), вредни вещества, шум, 
вибрации, лъчения и други.
Чл. 13 Микроклимат -  температура, влажност и скорост на въздуха.
(1) Отопление и вентилация:

1. хигиенните изисквания към микро-климатичните параметри .на въздуха в
работните помещения да отговарят на БДС;

2. спазване на оптималните норми на работните места за температура а скорост на
въздуха в зависимост от категорията работа и периода на годината;

3. ако по технически или други причини не е възможно да се осигурява!
оптималните норми, да се спазват допустимите норми за:
а) температура и скорост на въздуха през студения период;
б) относителната влажност на въздуха между 30 и 75 %:
в) скорост на въздуха на постоянните работни места през топлия период;

4. поддържане на постоянна температура в работните помещения с помощта на
отоплителни тела, които не трябва да влошават микроклимата.

(2) Естествено и изкуствено осветление
!. всички помещения, независимо от времето на пребиваване в тях. трябва да бъдат 

осигурени с естествено осветление;



2. помещенията, в които е обективно доказана невъзможността да се осигуря! 
нормите за естествено осветление, трябва да се осветяват през деня със смесено 
осветление:

3. естественото осветление трябва да бъде странично. горно или комбинирано и да 
осигурява хиг иенните изисквания съобразно БДС 1786-84;

4. аварийното и евакуационното осветление трябва да се захранват от независим 
източник на напрежение или да се превключват автоматично към него при 
внезапно изключване на работното осветление.

(3) Санитарно-битово осигуряване:
3. територията на детската градина и дворните площи да се поддържат чисти, а 

отпадъците да се събират на определените за целта места;
2. осигуряване на санитарно-битови помещения за спазване на личната хигиена на 

работниците и служителите;
3. поддържане в добър зид съблекалните, помещенията с умивалници, тоалетните и 

други;
4. спазване от всички педагогически специалисти, непедагогически персонал и 

децата, въведеният режим за труд. я почивка;
5. условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на педагогическите 

специалисти, непедагогическия персонал и на децата, съобразно санитарните 
норми и изисквания се осигуряват от директора.

(4) Водоснабдяване и канализация:
1. сградата да бъде осигурена с необходимите количества вода за хипяенно- 

санитарни и питейно-битови нужди;
2. контролът по измерването на елементите от условията на труд се осъществява от 

контролните органи на M3 и МТСН:
3. за всяко работно място и работна зона да се състави карта за условията на труд с 

параметрите на работната среда.
При случаи на централно спиране на водата, в санитарните помещения, кухненски 
боксове да са налични бидони е вода.

V. Трудови злополуки
Чл. 14 Трудови злополуки се всички травматични увреждания, станали по време и във 
връзка или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на 
здразословното състояние, настъпило в резултат на изпълняваните трудови 
задължения.
Чл.  15 Всички трудови злополуки, които са станали с работници или служители и са 
предизвикали загубване на работоспособност за един или повече дни се регистрират.
Чл. 16 За всяка трудова злополука самият пострадал или най-близкият свидетел на 
злополуката незабавно уведомява директора, който:

1. в тридневен срок, считано от деня на злополуката, изготвя акт за установяване 
на трудовата злополука, а за професионалното заболяване -  е тридневен срок от 
неговото констатиране от съответните здравни органи;

2. организира регистрирането, отчитането и анализирането на трудовите злополуки 
и професионални заболявания по установения ред;



3. незабавно уведомява началника на РУО, регионалната инспекции по труда 
органите на МВР, прокуратурата и Гражданска защита ь случаите на тежки или 
със смъртен изход трудови злополуки и тежки аварии.

Чл. 17 Превантивни мерки за предотвратяване на трудовите злополуки и на обши^е и 
професионални заболявания се вземат от директора.

VI. Изисквания към състоянието на зелените плошн на двора и прилежащите на 
г радината участъци
Чл. 18 Организирано служителите на ДГ да прекопават градинките в двора, това е 
обща за всички задача и отговорност.
Чл. 19 Помощник-възпитателите почистват ежедневно двора от боклуци, хартии и др. 
Чл. 20 Площадките за шра и отдих на децата да се почистват от тревни и други 
растения. Да се окосяват периодично тревата в двора и прилежащите участъци на ДГ

VII. Изисквания за безопасност към съоръженията, уредите и пособията за игра и 
отдих на децата
Чл. 21 Общи изисквания за безопасност на съоръженията, уредите и пособията за игра 
и отдих:
За поддържане, монтиране, ремонт и др. да се спазва следното: използване на винтове 
или болтове, като се избягват пирони; болтовете и винтовете да са скрити в матерната, 
така че главите им да не се подават навън; дървените конструкции трябва да са 
сглобени с болтове или др. вид сглобки; носещите части трябва да са осъразмерени 
така. че да могат да понесат натоварването и на възрастен човек; острите ъгли. отвори, 
процепи не трябва да са направени така. че дрехи или части ьа тялото да могат да се 
закачат или захванат за тях; движещите се части тряова да са изработени така, че да не 
прищипват или нараняват децата; стъпалата да са достатъчно широки /кракът трябва да 
стъпи целия на стъпалото/. Уреди, подходящи за по-големите деца /5-7 годишни/ да не 
се използват от по-малките /3-4 годишни' Дървените конструкции да бъдат байцвани, 
боядисвани и лакирани за да издържат на атмосферни влияния. Същото се отнася и за 
металните конструкции -  да се галванизират и боядисват периодично на 1-2 години 
Уредите за игра и отдих да са сигурно закрепени, за да не се обръщат. Закрепването на 
нуждаещите се уреди да се извършва посредством вкопаване па фундамент в земята 
Фундаментът /основата' трябва да завършва 20 см под нивото на терена. Дълбочината 
на пясъка да е минимум 40 см. Самият пясък да е без глина, опасни предмети или 
органични примеси. На 1 година ползване пясъка да се сменя /по хигиенни и др. 
причини/.

Катерушките да нямат стърчащи части, които да предизвикват травми и падане. 
Частите на различните катерушки да не са монтирани на малко разстояние един от 
друг, така че детето да се заклещи или удари. Металните части да са защитени от ръжда 
и винаги да се боядисват /на i -2 години/ с цел предпазване от атмосферни въздействия, 
ръжда или преждевременна амортизация. Поддръжката и ремонта на съоръженията, 
уредите и пособията за игра и отдих /пейки, масички и др./ е важна част ох работата пс 
предотвратяването на нещастни случаи и злополуки. Това се отнася до всички уреди в 
сградата и двора на ДГ.

Грижите за тях е необходимо да включват'
често затягане на винтовете, тъй като се развиват по време на употреба;

- изтрити и изхабени части веднага да се подменят;
- основата на уредите постоянно да се почиства от камъни и др.опасни 

предмети;



- пясъкът под уредите да се допълва при необходимост; 
ръждясалите части да се подменят или да се третират против ръжда;

- да няма стърчащи остриета или глави на пирони;
по време на работата по поддръжката и ремонта на уредите да не се 
допускат деца в близост. Да се пазят децата от инструментите.
Преди употребата на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих от 
децата да се тестват от възрастните /учители и работници/.

VIII. Правила и изисквания при пожар, аварии и бедствия
Чл. 22 В случай на пожар, авария или природно бедствие:

1. да не се допуска паника и да се действа организирано и уверено;
2. при усещане на първите признаци на земетресение да не се напуска сградата 

самостоятелно от деца и персонал, а да се заемат местата до вътрешните стени 
или коридорите, които са сравнително по-устойчиви на въздействието;

3. след преминаване на първия трус незабавно да се изключат отоплителните и 
нагревателните уреди във всички помещения;

4. след преминаване на първия трус под ръководството на учителите, 
организирано, при спазване на плана за евакуация да се напуснат занималните;

5. слиза се само по стълбищата;
6. след напускане на сградата не се застава на разстояние по-малко от височината

й;
7. задължително е спазването от всички на противопожарната наредба, утвърдена 

от директора;
8. при възникване на пожар е необходимо да се уведомят незабавно органите на 

противопожарната охраяа, като се посочи и адресът на институцията,
9. започне се незабавно гасене на пожара с наличните противопожарни 

съоръжения;
10.организирано и без паника да се евакуират децата, при спазване на плана за 

евакуация и конкретната пожарна обстановка;
21. задимен участък се преминава с поставена на дихателните органи мокра кърпа:
12.директорът и учителите напускат последни арадата, след извеждане на всички 

деца;
)3.при разрастване на пожара се вземат мерки за спасяване на ценно имущество и 

документация;
14. при пристигане на противопожарните коли да се информират служителите на 

СПАБ за наличието на останали хора в сградата: в кои помещения се намират, 
как да се стигне до тях. кои помещения са обхванати от огъня и къде се 
разпространява и кои са местата за съхраняване на леснозапалими течности.

IX. Правила и изисквания за осигуряване на безопасност при въздушни нападение 
и злонамерено анонимно телефонно обаждане
Чл. 23 При заплаха от бомбандировки по въздух или други внезапно възникнали 
военни операции в непосредствена близост до сградата и/или над сградата на детското 
заведение трябва незабавно:



1 .учителите и персонала да евакуират децата по най -  бързия начин до обособеното 
укритие на детската градина или до най -  отдалечена и най- ниска точка на сградата;
2. да се свържат с телефон 112 и директора на институцията;

3. указателни табели да показват пътя до укритието, за да бъдат лесно открити деца 
и персонал от службите на гражданска защита и компетентните органи

4. укритието да бъде предварително снабдено с медикаменти и аптечка за оказване 
на първа помощ, одеяла, пакетирани храни и бутилирана вода;

5. периодично домакинът да следи за срока на годност на лекарствата в аптечката. 
пакетираните храни и др. в укритието.
Чл. 24 При получаване на сигнал за злонамерено анонимно телефонно обаждане 
действа следният регламент:

1. Заплахата от полученото анонимно телефонно обаждане се приема като реална.
2. При възможност се провежда максимално продължителен разговор с подателя на 

сигнала с цел придобиване на конкретна информация за евентуалното място, 
време и мотиви за осъществяване на заплахата, както и за характерни 
особености, които могат да дадат насоки за лицето, подаващо сигнала

3. Своевременно се уведомяват отговорника по безопасност и здраве и директора 
на институцията за сигнала.

4. Длъжностните лица в съответните помещения и прилежаща територия 
извършват/организират бърз оглед за наличие на съмнителни предмети или 
вещества, като уведомяват отговорника по безопасност и здраве и директора за 
резултатите.

5. Когато злонамереното анонимно телефонно обаждане е получено в детската 
градина, директорът уведомява единния европейски номер за приемане на 
спешни повиквания 112. обшината и началника на регионалния инспекторат по 
образование за получения сигнал и информира за състоянието на помещенията к
прилежащата територия на обекта с цел локализиране на евентуална последваща 
проверка.

6. При липса на установени съмнителни предмети или вещества след огледа и 
съгласувано с органите на МВР директорът може да вземе решение за 
продължаване на образователния процес и дейността, без да се предприемат 
мерки за евакуация и последваща проверка.

7. При откриване на подозрителен предмет или вещество и след съгласуване с 
органите на МВР. директорът взема решение за предприемане на действия по 
евакуация на деца персонал и други пребиваващи в сградата лица.

8. Чрез предвидените за целта съоръжения се вземат мерки за локализиране на зони 
с открити подозрителни предмети или вещества и недопускане на контакт с тях

9. Евакуацията се извършва, съгласно предварително разработен и утвърден план 
без да се допуска паника и хаос.

10.При евакуация пребиваващите в обекта вземат багажа си, за да улеснят 
последващата проверка от органите на МВР и подпомагащите ги длъжностни 
лица от институцията.



11. Приоритетно се евакуират лицата, които са в близост до открития съмнителен 
предмет/ветцество или застрашени помещения/сгради, както и най-матките деца.

12.При евакуация се вземат мерки за недопускане на влизането на лица в 
застрашения обект/помещение, с изключение на органите на МВР и 
подпомагащите ги длъжностни лица от детската градина.

13.Евакуираните деца и персонал се извеждат в определените безопасни места.
14.Проверява се броят на евакуираните лица.
15.Органите на МВР оказват съдействие при евакуацията, като отцепват района на 

застрашения обект и подпомагат бързото настаняване на евакуираните в 
определените безопасни места за временно настаняване.

16. Извършва се последваща проверка и претърсване от органите на МВР, в 
съответствие със събраната максимално обективна информация за реалната 
обстановка в застрашения обект. За проверката и пр^търеването органите на 
МВР се подпомагат от длъжностни лица от детската градина за оказване на 
съдействие.

17.След извършване на проверка на обекта от страна на органите на МВР 
(непотвърждаваща достоверността на сигнала ши предполагаща последващо 
неутрализиране на опасността) се подписва констативен протокол, след което 
директорът взема решение за възстановяване на учебния процес.

18.Когато сигнатьт за злонамереното анонимно телефонно обаждане е получен 
чрез европейския номер за приемане на спешни повиквания 112, органите на 
МВР уведомяват директора на детската градина, който предприема 
своевременното изпълнение на по-горе разписаните действия.

X. Обучение и практика на децата по превенция на рискове от пожар, бедствия и 
аварии:
Чл. 25 Задължение на учителките:

1. Задължително през зимния сезон да се провежда инструктаж за безопасност при 
движение и игра в двора и извън ДГ при различни прояви на туризъм:

2. Да се въведе тетрадка за регистриране на проведен инструктаж с децата по групи 
/начален, периодичен и извънреден/ по БУВОТ и иротивопожарна защита:

3. Да проиграват плана за евакуация на децата при евентуален пожар, бедствия и 
аварии. Проигралият се план се отразява з материалната книга. След 
проиграване на плана председателят на комисията са пожарка безопасност 
изготвя писмен отчет за начина на провеждане и времето за евакуация на децата 
и персонала от сградата, който отчет представя на директора;

4. Да се снабдят децата с предпазни средства при изпълнение на режимни моменти, 
свързани с обучение и практика по безопасност на движението, пожар к 
др.аварии и катастрофи /например каска, наколенници за каране на колело;

Чл. 26 Заниманията с децата да се провеждат във зреме и място, съобразени с 
конкретните специфични условия на обучение. Да се изучат най-вероятните екстремни 
ситуации, техните особености, възможни последствия. Да се изградят' у децата 
съобразно възрастовите им особености практически умения и навици и да се формира 
поведенческа психология за защита и самозащита при екстремни ситуации. Да се 
провежда тренинг с цел придобиване на практически умения за оказване на първа 
помощ.



XI. Правила за безопасност и ограничаване на достъпа в детската градина /сграда 
и дворно пространство/
Чл. 27 Забранява се влизането и паркирането на моторни превозни средства на 
територията на ДГ. с изключение на автомобили, осъществяващи товаро-разтоварна 
дейност за нуждите на ДГ / доставяне на хранителни продукти, хигиенни материали и 
материали за предстоящ ремонт/.
Чл. 28 В ДГ се осигурява пропускателен режим за родители и деца. Наблюдението се 
извършва от учителя, който е на смяна, който след приемането на децата заключва 
съответния вход.
(1) Задължения на учителя:

1. Да осъществява контрол на всички лица, влизащи в ДГ като извършва 
проверка на лица със съмнителен багаж и следи за поставянето на такъв;

2. При констатирането на изоставен багаж или лица със съмнителен багаж 
да сигнализират на директора и дежурния в полицейското управление;

3. Да изпълняватразпорежданията на дежурния в РПУ на МВР, като вземат 
необходимите мерки за евакуиране на намиращите се лица в ДГ, но само 
при разпореждане на дежурния в МВР;

4. При получен сигнал за теористичен акт на телефона на ДГ: приелия 
сигнала по най-бързия начин да информира полицията

(2) Правила за всички служители в ДГ:
1. Да не се допускат непознати лица без разрешение на директора и без 

проверка на документи за самоличност;
2. Да не се внасят пазарски чанти, торби, сакове и др. от персонала в Д1 ;
3. Да не се допускат в двора на ДГ външни лица и жизотни. поради опасност от 

замърсяване, заразни болести, използване на наркотични и други вещества и 
изхвърлянето им, счупване на съоръжения, уреди и пособия за игра и отдих, 
нахлуване в сградата на ДГ и т.н.;

4. При служебно напускане на сградата, както к з края на работното време, 
персонала е задължен да провери за затваряне на прозорци и врати в 
отделните помешения и входове.

XII. Изисквания при прием на ново дете
Чл. 29 При настаняване на дете в ДГ то бива запознавано с:

1. Членовете на персонала, които ще полагат грижи за него;
2. Организацията и режима в институцията;
3. Начина на разположение на занималия, спалня, умивалня, тоалетна:
4. Запознава се с другите деца;
5. Обясняват се правилата на групите, които то трябва да спазва.

Чл. 30 При настаняване на дете в ДГ родителите се запознават с:
1. Правилата и процедурите, които се спазват в ДГ;
2. Организацията в ДГ; начина на прием и взимане на детето;
3. Начина на разположение на помещенията, където ще се помещава с другите 

деца;
4. Правилника за вътрешния ред и Правилника за дейността на ДГ.

XIII. Взаимодействие и координация със заинтересовани институции за
осигуряване безопасност на децата:

1. Министерство на труда и социалните грижи /МТСГ7;



2. Министерство на здравеопазването /M3/:
3. Министерство на образованието и науката -'МОН.7;
4. Министерство на вътрешните работи /МВР/;
5. Местните органи на държавна и общинска власт;
6. Регионална здравна инспекция /РЗИ/;
7. Служба за пожарна и аварийна безопасност /СПАБ/;
8. Гражданска защита/ГЗ/;
9. Инспекция по труда;
10. Родителска общност;
11. Държавна агенция за закрила на детето .

Настоящият Правилник е приет с решение на Педагогическия съвет с Протокол № 

01/14.09.2022 г. и утвърдени със Заповед № 116/14.09.2022 г.


