
 
П Р А В И Л А 

 

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА, ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА ВЪЗПИТАНИЕ, 

ОБУЧЕНИЕ И ТРУД В РАБОТИЛНИЦИТЕ ПО  ШЕВНО ПРОИЗВОДСТВО 
 

ОСНОВНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА УЧЕНИЦИТЕ 

1.  Да изслушат внимателно инструктажа за всички форми на обучението по охрана на труда и 

техника на безопасността, които се провеждат от учителите по производствено обучение. 

2.  В книгата за инструктаж да се разпишат всички ученици, с което удостоверяват, че са им 

известни правилата за безопасност на труда и се задължават най-стриктно да ги спазват. 

3.  Строго да спазват установеното време за учебна и производствена практика. 

4.  Строго да спазват разпоредбите по безопасността на труда и правилата за вътрешния ред и 

дисциплина в училището, като изпълняват стриктно дадените им указания в това направление 

и подържат образцов ред, чистота и висока култура на работното място. 

5.  Да използват задължително работно облекло 
 

6.  Да познават устройствата и принципите на действие на машините, съоръженията, 

инсталациите, приборите, механизмите, с които ще работят и строго да спазват всички 

специфични изисквания от технологично естество и инструкциите за безопасна работа със 

съответните машини. 

7.  Преди започване на работа да огледат внимателно работното -си място и при забелязване -на 

най-малки неизправности, веднага да уведомят преподавателя или завеждащия работилница. 

8.  По време на работа да изпълняват с голямо внимание и съсредоточеност, само определените 

според технологическата карта дейности. Всяко разсейване, отклоняване на погледа, разговори 

и др. могат да доведат до трудови злополуки и нещастен случай. Забранява се разхвърлянето на 

материали и инструменти. Това особено важи за онези дейности, при които са заангажирани по 

двама или повече ученика. В този случай ученикът, който трябва да включи машината, апарата 

или , съоръженията се задължава да даде сигнал. 

9.  Преди да напуснат работните си места да .предадат инструментите си в пълна изправност. При 

злополука своевременно да съобщават на учителите си или на ръководителите на учебната или 

производствена практика, за да се вземат бързи мерки за спазване здравето и живота на 

пострадалия. 

10. Забранява се влизането в работилницата на ученици, които нямат отношение към учебния 

процес и не са инструктирани за работа в нея.  



СТРОГО СЕ ЗАБРАНЯВА НА УЧЕНИЦИТЕ 
1.  Самоволно да напускат или сменят работното си място, да заемат машина или ръчни 

инструменти от съучениците си, да се пресягат през работните машини. 

2.  Самоволно да извършват поправки на електрически уреди и инструменти, ел.инсталации, 

работни машини, съоръжения, приспособления. 

3.  Облагането и сядането върху предпазните капаци на машините, съоръженията и парапетите за 

обезопасяване. 

4.  Да разхвърлят безразборно обработените детайли около мястото на работа, тъй като това може 

да бъде причина за нещастен случай. Детайлите трябва да се подреждат по съответния начин. 

5.  Учащите се по време на производствена практика следва да се считат за работници. 

6.  Учениците задължително ползват по време на практически занятия и производствена практика 

шапка или таке, а там където се налага и предпазна каска, против захващането на косите от 

въртящи се машинни части и удари от падащи предмети. Плитките също се прибират под 

шапката, такето или каската. Забранено е използването на забрадки по време на 

производствената практика, както и работата с ръкавици на машини с въртящи се части. 

 

П Р А В И Л А 

З А Б Е З О П А С Н О С Т А Н А Т Р У Д А  П Р И  Р А Б О Т А  С  Ш Е В Н А  

М А Ш И Н А  

1.  Преди пускане на машината, проверете дали добре са затегнати винтчетата на иглата, крачето 

на машината и правилното поставяне на иглата и совалката. 

2.  Пристъпвайте към работа на машината само ако сте сигурни , че същата работи нормално и 

тогава пуснете машината, чрез съответния ключ. 

3.  Поставете детайла под крачето, спуснете го и тогава натиснете педала за привеждане в 

движение. \ 

4.  При работа на машината, дръпнете ръцете си встрани от иглата. 

5.  При смяна на калерчето, изключете машината. Поставете совалката правилно в гнездото. 

6.  При всяко напускане на работното място, изключвайте машината. 

7.  Поддържайте работното място подредено и не поставяйте нищо в близост до ремъчната 

предавка. 

8.  Внимавайте при поставяне на дясната ръка върху маховото колело при пускане и спиране на 

машината. Не дръжте ръката си върху него по време на работа. 

9.  Пазете кабелите от усукване, прегъване, претриване, тъпчене, притискане, за да не се наруши 

изолацията им. 

10.  При снемане на детайла от машината, изтегляйте конеца само назад. 

11.  След работа изключете машината, почистете работното си място и предайте инструментите и 

съоръженията на учителя. 

12.  Работете на работното място само с изправни ръчни инструменти и внимавайте за правилното 

им използване. 

13.  При поставяне на иглата в леглото на иглодържача до крайно горно положение винтът да бъде 

затегнат добре с цел безопасно шиене на машината. При шиене на машината да не се допуска 

преминаване на иглата през ципове, обков или други твърди детайли, поради опасността от 

счупване на върха на иглата и нараняване . 



 

 

П Р А В И Л А  

ЗА Б Е З О П А С Н О С Т Т А  Н А  Т Р У Д А  П Р И  Р А Б О Т А   

С  О В Е Р Л О Г  М А Ш И Н А  

1.  Преди пускане на машината, проверете дали добре са затегнати винтчетата на иглата, 

крачето на машината и правилното поставяне на иглата и совалката. 

2.  Пристъпвайте към работа на машината само ако сте сигурни , че същата работи нормално 

и тогава пуснете машината чрез съответния ключ. 

3.  Поставете детайла под крачето, спуснете го и тогава натиснете педала за привеждане в 

движение. 

4.  При работа на машината, дръпнете ръцете си встрани от иглата. 

5.  При всяко напускане на работното място, изключвайте машината. 

6.  Поддържайте работното място подредено и не поставяйте нищо в близост до ремъчната 

предавка. 

7.  Внимавайте при поставяне на дясната ръка върху маховото колело при пускане и спиране 

на машината. Не дръжте ръката си върху него по време на работа. 

8.  Пазете кабелите от усукване, прегъване, претриване, тъпчене, притискане, за да не се 

наруши изолацията им. 

9.  При снемане на детайла от машината, изтегляйте конеца само назад. 

10.  След работа изключете машината, почистете работното си място и предайте 

инструментите и съоръженията на учителя. 

11.  Не поставяйте пръстите под крачето и в близост до режещия нож на оверлога. 

12.  При натрупване на шевове, шийте бавно като придържате маховото колело. 

13.  Вдяването на оверлога да става по указаната схема, за да се се избегнат счупвания на 

плетач и игла. 

14.  Забранява се работата на оверлога на празен ход. 

15.  

П Р А В И Л А 

З А Б Е З О П А С Н О С Т Т А  Н А  Т Р У Д А  

П Р И  Р А Б О Т А  С  Г Л А Д А Ч Н А  П Р Е С А  

1.  Включването и изключването на пресата да става само от преподавателя. 

2.  Режимът на работа се определя предварително чрез терморегулатор и секундомер. 

3.  Работата на пресата да става индивидуално, само от един ученик. • 

4.  Горният профил на пресата се загрява до 300°С. Предпазвайте се от изгаряния. 

5.  При работа с пресата да се внимава ръцете да не останат между двата профила. 

 



П Р А В И Л А 

ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА ТРУДА ПРИ РАБОТА С РЪЧНИ ЕЛЕКТРИЧЕСКИ 

ИНСТРУМЕНТИ - ЮТИИ 

1.  Забранява се работа с нестандартни или неизправни ръчни електрически ' инструменти. 

2.  Захранващите кабели на ръчните инструменти трябва да бъдат със защитна изолация, без 

снадки и със здрава защитна обвивка (шланг). 

3.  Дължината на кабелите на ръчните инструменти трябва да бъде до 6 м. Захранващите кабели 

трябва да бъдат присъединени здраво към корпусите на ръчните инструменти и да са 

осъществени мероприятия против прекомерното им механично натоварване - притискане, 

прегъване, опъване и др. 

4.  Ръкохватките на,.- ръчните електрически инструменти трябва да бъдат от електроизолационен 

материал. 

5.  Забранява се работа с ръчни електроинструменти вън от помещенията при валеж. Забранява се 

също така използването им при активна атмосферна (гръмотевична) дейност. 

6.  Работещите с ръчни електрически инструменти са длъжни: 

 да приемат за работа само изправни инструменти; 

 да не работят с неизправни щепселни съединения, да не използват нестандартни 

удължители; 

 да не докосват с ръка режещия инструмент, когато е в движение; 

 след приключване на работа или прекъсване на ел. ток да изключат инструмента от 

захранващата мрежа. 

 

ПРОТИВОПОЖАРНИ ПРАВИЛА 
 

В УЧЕБНИТЕ   РАБОТИЛНИЦИ 
 

1.  Ежедневно да се прави проверка за изправността на електрическите инсталации и 
съоръжения. Да не се допускат електрически искри, къси съединения и претоварване на 

ел.мрежа. 
2.  Сметта и отпадъчните материали, особено омаслените да се събират и съхраняват в 

металически съдове. 
3.  Забранено е учебните работилници да се превръщат в склад за материали и готова 

продукция, особено когато са лесно запалими. 
4.  Машините да се смазват редовно, за да се предотврати повишаването на температурата 

между триещите се части. Особено внимание да се обръща при работа придружена с 
интензивно прахоотделяне, поради опасността от лесно запалване на прах. 

5.  Учениците могат да се занимават и работят в учебните работилници само в 
присъствието и под ръководството на съответния учител. 

6.  Извършването на огневи работи извън заваръчните помещения да става след 
разрешение на зам.-директора по учебно-производствената дейност при фгрого спазване 

на Наредба №15 като се заведе дневник за регистриране на огневите работи. 
 

 


