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ПРОГРАМА ЗА ПЕРИОДИЧЕН ИНСТРУКТАЖ 

 

на служителите и учителите 

( провежда се два пъти годипшо) 

 

1. Запознаване с местоположението на конкретното работно място, възможните 

подходи към (и изходи от) него и техническата му съоръженост: 

Професионална гимназия по текстил и моден дизайн( ПГТМД)) се помещава в сграда с 3-етажен и 2-

етажни учебни корпуси, намиращи се на адрес: София, п.к. 1408, ул."Балша ” № 2. и ул” Димитър Петков” 

№ 116. 

2. При придвижване към сградата на ПГТМДстриктно да се спазва Закона за 

движение по пътищата. Пресичането на улиците и булевардите да се извършва с повишено внимание и 

само по определените за целта места - маркирани пешеходни пътеки и светофарни уредби. При спряло 

релсово превозно средство (трамвай) - преминавайте пред него, а при спрял автобус или тролейбус - зад 

него. За избягване на опасност от подхлъзване и падане подът в училищните помещения навсякъде да бъде 

сух и чист. Не се допуска затрупване на проходи, стълбища и аварийни изходи с каквито и да са предмети и 

материали, за да бъдат винаги свободни за преминаване и евентуална евакуация. 

3. Конкретните права и задължения за даденото работно място и взаимовръзки с 

останалите работни места и служби. Норми ма поведение:  

- Основна форма за осъществяване на дейността на ПГТМД е организирането и провеждането на 

учебно-възпитателния процес и места, където се осъществява трудова дейност или провежда обучение, 

независимо от формата на организация, вида на собственост и основанието, на което се извършва работата 

или обучението. 

- Явявайте се на работа навреме, отпочинали, бодри, в спретнато и чисто облекло. Недопустимо е 

   идването на работа в нетрезво състояние. 

- Не извършвайте действия и постъпки, чрез които може да увредите здравето и застрашите живота 

на себе си и околните. 

- По време на работа не отвличайте вниманието си с друга неща и лица. 

- Не допускайте недружелюбни отношения и конфликти с колегите и ръководителите си, водещи 

до отвличане на вниманието от пряката ви дейност и водещи до аварии и злополуки. 

4. Не включвайте и не работете с машини, съоръжения и инсталации, чиито действие ви е 

непознато и не сте инструктирани за безопасно боравене с тях. 

5. Забранява се ремонт и други действия по електрическата, водопроводната, телефонната и 

друга инсталации и системи освен от съответните оторизирани специалисти. 

6. Няма случайна, трудова злополука - тя не се случва, а се предизвиква! ВНИМАНИЕТО Е 

НАЙ - СИГУРНОТО СРЕДСТВО ЗА ПРЕДПАЗВАНЕ ОТ ЗЛОПОЛУКА. 

1. За избягване аварии ш злошьлуки с електрически ток, да се спазват стриктно 

следните указания по едектробезопасност: 

- и контакти трябва да бъдат тип шуко и надеждно занулени; 

- преди започване на работа с електроуреди проверете изправността йа захранващия 

pgtkiKaöen и щепсела."Работа с наранен или оголен кабел и нагорял или със счупен корпус щепсел е 

абсолютно забранено; 

- работете само с проверени и изправни електроуреди, като стриктно спазвате указанията на 

производителя за експлоатация, поддържане и безопасна работа. При забелязване на неизправност или при 

съмнение за такава, незабавно изключете електроуреда и уведомете прекия си ръководител; 

- забраняват се всякакъв вид опити за отваряне, настройка и ремонт на електроуреди, апарати и 

устройства и поправки на захранващите ги кабели освен от оторизираните технически лица; 

- забранява се изключването на щепселите чрез издърпване на кабела. Това трябва да става чрез 

издърпване на щепсела, като същевременно се придържа капачката на контакта; 

- забранява се стъпването върху захранващите кабели или застъпването им с бюра или други тежки 

предмети; 

- абранява се усукване, връзване и пречупване на захранващите кабели; захранващите кабели, 

след приключване на работа, внимателно се навиват, като се 'започва от страната на електроуреда (апарата, 



устройството), за да се избегне усукването им; 

- абсолютно е забранено заливането с вода на електроуреди, апарати, съоръжения или техните 

командни органи. Ако това се допусне, тяхната употреба може да става само след обстоен преглед и разрешение 

от правоспособно и квалифицирано лице; 

- строго е забранено самостоятелното влизане и боравене с електросъоръженията в 

електротаблата; 

- всички ремонтни работи и контролни проверки по ел.инсталациите, ел.таблата и 

ел.съоръженията да се извършва от електротехници с необходимата квалификация; 

- работа с нови електроуреди да се започва само след обстойно проведен инструктаж за 

правилните и безопасни начини на експлоатация. 

8. Всички ремонтни работи по поддържане на машините, апаратите, устройствата, уредите и 

съоръженията да се извършват само от правоспособни лица, след като са изключени. 

9. По време на ремонт на машините и съоръженията на пусковите автомати да се поставят 

задължителни табелки ”НЕ ВКЮЧВАЙ. РАБОТЯТ ХОРА!” Снемането на табелката да става само от този 

работник или служител, който я е поставил. 

10.  Забранено е използването на ел.отоплителни и ел.нагревателни уреди (радиатори, калорифери, 

котлони и др.), донесени от работниците и служителите. 

11.  Забранено е използването на ел.отоплителни и ел.нагревателни уреди с открити реотани. 

12. Ползване на електроотоплителни и електронагревателни уреди през отоплителния сезон за 

определени помещения става със заповед на директора на ПГТМД. Включването им става само при спадане на 

темпеоатурата в стаите под 17° С. 

13. Електроотоплителните и електронагревателните уреди да се включват само в усилени контакти 

с щепсел тип “шуко”. 

14.  За всяка стая, в която се ползват отоплителни или електронагревателни уреди, със заповед се 

определя отговорник, който в края на работиото време е задължен да изключи уреда от контакта на ел.мрежата. 

15. След свършване на работата: 

- приведете работното си място в пълен порядък; проверете дали 

всички електрически уреди са изключени; 

- всички отпадъци да се изхвърлят в определените за целта места, като се внимава да няма 

тлеещи отпадъци; 
16. При работа повече от половината законоустановено работно време с компютърни 

системи, калкулатори и др., спазвайте следните хигиенни изисквания: 

- изследване на зрителния анализатор: 

= при постъпване на работа; 

= на три години на лицата, навършили 40 години: 

= един път в годината - навършилите 40 години; 

= при възникване на смущения в зрението, за които има основания да се 

предполага, че се дължат на работа с видеодисплеи; 

- ползвайте специални защитни очила; 

- ползвайте 15 минутни почивки на 45 минути работа; 

- разположете видеоекраните така, че на 1,5 м. зад тях да няма постоянно работно място и 

да няма отражения и блясък върху екрана; 

- настойте екрана така, че изображението да бъде стабилно, без трептене и разлика в яркостта 

на отделните знаци; 

- разстоянието между очите на оператора и екрана да бъде не по-малко от 500 - 7000 мм.', а между 

очите и клавиатурата - 450 - 500 мм. 

Забележка: Запознайте се подробно с “Наредба № 8” / 26.03.1996 г. за хигиенните изисквания 

към работните места за работа с видеодисплеи (ДВ, бр.29 / 05.04.1996 г.). 

17.  В случай на злополука, пострадалият да се изнесе на безопасно място и при възможност 

незабавно да му бъде оказана първа помощ, след което да му бъде осигурена квалифицирана медицинска помощ. 

18.  Всички работници трябва да са обучени за даване на първа помощ .(ИЗУЧИ ОБЩИ ПРАВИЛА ЗА 

ДАВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ). 



 

БЪРЗА МЕДИЦИНСКА ПОМОЩ - тел. 112 

 

19.  За трудови злополуки се считат всички травматични увреждания, станали през време и във връзка 

или по повод на извършваната работа, както и всяко увреждане на здравното състояние, настъпило в резултат на 

работа при извънредни обстоятелства или ненормални за дадена професия условия, ако са довели до временна 

нетрудоспособност, инвалидност или смърт на работника. 

За трудови злополуки се считат злополуките, станали: 

а, през време на каквато и да е работа, извършвана по нареждане, или на работа,, извършена без 

нареждане, но в интереса на училището; 

б/ през време на почивките, прекарани в училището; 

в/ когато работникът пострада при спасяване на човешки живот или обществено 

имущество; 

г/ през време, когато работникът отива на работа или се връща от работа - приравнена трудова 

злополука; 

д/ при изпълнение на обществени задължения, свързани с дейността на училището. 

20.  На регистриране подлежат всички трудови злополуки, които са станали с работници и са 

предизвикали загубване на работоспособност за един или повече работни дни. 

21.  За всяка трудова злополука самият пострадал или най-близък свидетел на злополуката трябва 

незабавно да съобщи на директора, който от своя страна е длъжен да уведоми за станалата, злополука началника 

на РУО . 

22.  Трудовата злополука се установява от ЗДУПД на училището с акт в тридневен срок, считан от 

деня на злополуката, а професионалното заболяване - в тридневен срок от неговото констатиране от лечебно-

профилактично заведение. 

- В случай, че актът за трудова злополука или професионалното заболяване не бъде съставен, 

пострадалият, или неговите наследнгарл имат право в 6-месечен срок да поискат неговото съставят. 

 ---Ако този срок бъде пропуснат, пострадалият или неговите наследници могат да заведат 

установителен ' иск в срок до 3 години от деня на злополуката или от. констатиране на професионалното 

заболяване ти заболяването, възникнало при изключителни ши ненормални за професията и работата условия. 

Когато срокът бъде пропуснат по уважителни причини, съдът, може да приеме иска за разглеждане и след 

изтичане на срока. 

23. Начин на действие при аварийни ситуации, пожар или природни бедствия: запазете 

самообладание и не изпадайте в паника; 

ВЕДНАГА СЕ ОБАДЕТЕ НА: 

-  противопожарната охрана-тел 112; 

-  ръководството на ПГТМД тел: вътрешен 1 и 2. 

-  изключете всички електроуреди от контактите или от главния прекъсвач; 

- излезте в коридора и се отправете към най-близкия до вашето работно място авариен изход; 

-  ако в коридорите срещнете хора, непознаващи сградата и местоположението на аварийните 

изходи - упътете ги или ги изведете; 

ПРИ ПОЖАР: първо се ориентирайте в коя зона на сградата е и след това решете към кой от 

аварийните изходи да се отправите. Ако сте включен в състава на противопожарното ядро - незабавно се 

отправете към сборният му пункт; 

ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ: по най-бързия начин застанете под рамката на вратата, а ако наблизо има 

стълбище - застанете близо до тях; 

веднага, след като първият трус премине, напуснете сградата, като се стремите да застанете на 

достатьчно разстояние от нея и околните сгради; 

не избързвайте да се прибирате в сградата, трусът можеща се повтори. 
 

 

 

Изготвил:  инж. Джина Бонева



 

 


