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УТВЪРДИЛ 

ДАНИЕЛА ШОШОВА 

ДИРЕКТОР  
Съгласно Заповед № 789/12.09.2022 г. 

 

 
 

 

И Н С Т Р У К Т А Ж 

НА ПЕДАГОГИЧЕСКИТЕ СПЕЦИАЛИСТИ В 

ПГД  „ЕЛИСАВЕТА ВАЗОВА“,  

ОТНОСНО ЗАДЪЛЖИТЕЛНОТО КОНСУЛТИРАНЕ И НАЧИН 

НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С МЕДИЦИНСКОТО ЛИЦЕ В СЛУЧАЙ 

НА ИНЦИДЕНТ В ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ 

 

 

/Настоящият Инструктаж е изготвен във връзка 

с МЕЖДУИНСТИТУЦИОНАЛЕН ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 

за превенция на агресията и за засилване на сигурността 

в образователните институции/ 

 

 

Утвърден със Заповед № 789/12.09.2020г. на Директора на училището и заседание на 

Педагогическия съвет с Протокол № 17/12.09.2022 г   
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I. Всички служители в ПГД „Елисавета Вазова“ са длъжни да спазват 

Правилника за безопасни условия на обучение, възпитание и труд. 

II. В началото на всяка учебна година Директорът провежда периодичен/ 

встъпителен инструктаж на педагогическите специалисти относно 

задължителното консултиране и начин на взаимодействие с медицинското 

лице в случай на инцидент в образователната институция. Проведеният 

инструктаж се регистрира с подписите на инструктираните. 

III.  В случай на инцидент с дете или ученик в училище, педагогическите 

специалисти са длъжни да предприемат следните мерки по отношение на 

начина на взаимодействие с медицинското лице: 

1.  В случай на тежък инцидент с дете/ученик в училище, който крие сериозна 

заплаха за живота на пострадалото дете, учителят незабавно се свързва с 

телефон 112. 

2.  Незабавно информира класния ръководител, който да осъществи контакт с 

личния лекар на детето, да се свърже с родителите и да ги уведоми за инцидента, 

а така също и Директора на ПГД.  

3. В случай на по-лек инцидент с дете в училище, който към момента на 

установяването му от учителя, видимо не застрашава живота на детето, учителят 

незабавно информира Директора на училището. 

4.  В случай на по-лек инцидент с дете в училище, при който в училището е 

оказана помощ, класният ръководител да информира незабавно личния лекар и 

родителите за инцидента и оказаната помощ в училището и да насочи 

родителите към профилактичен преглед при личния лекар. 

5.  В случай на постъпило оплакване от ученик към учител за временно 

неразположение по време на час или по време на междучасие учителят, приел 

оплакването, незабавно информира класния ръководител. Ако не може да го 

придружи лично, учителят да потърси съдействие от други учители или 

служители. 

6. В случай, че ученик съобщи за дете или друг ученик, който не се чувства добре, 

на учител или друг служител в училището, учителят или служителят да 

информират незабавно класния ръководител, а същите да предприемат стъпките 

описани по-горе. 

7. Препоръчва се на учителите или служителите да дават лекарства на учениците, 

независимо от оплакванията или инцидента, на който децата са станали жертва, 

преди да са се консултирали с личния лекар или родителя/настойника/лицето, 



3 
 

което полага грижи за детето, с цел да се избегнат нежелани странични реакции 

и усложнение. 

8.  Забранява се на учителите/класните ръководители или другите педагогически 

специалисти да освобождават ученик, който е помолил за това, поради временно 

неразположение, независимо от външния вид на детето, в момента на 

оплакването и състоянието му. Ако това се случи учителите/класните 

ръководители или другите педагогически специалисти насочват детето към 

консултация с медицинското лице на ПГД, след което незабавно осъществяват 

контакт с родителя и го информират за неразположението на детето. 

9.  Учителите не допускат ученик, който е съобщил, че не се чувства добре да бъде 

оставен сам и без наблюдение, до идването на медицинското лице в училището 

или родителя/ настойника/лицето, което полага грижи за детето. Ако не е 

възможно да се свърже с родителя/настойника/лицето, което полага грижи за 

детето, личния лекар, а състоянието на детето се влоши, то учителят звъни на 

телефон 112. 

10. В случай, че учител или служител забележи, че  ученик видимо не изглежда в 

добро здравословно състояние, без да е постъпило оплакване от него, незабавно 

да се информира класния ръководител, а той от своя страна 

родителя/настойника/лицето, което полага грижи за детето или личния лекар.  

11. СЛУЧАИ, СВЪРЗАНИ С COVID-19 

Ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал спазват 

утвърдените от Директора и приети на Педагогически съвет Правила за 

организиране и провеждане на образователния процес и работа през учебната 

2022/2023 година в условията на Covid-19 в ПГД "Елисавета Вазова". 

IV.  Учителят, пръв  предприема  мерки за помощ на пострадалия ученик, в рамките на 

своята компетентност, като задължително спазва следните указания: 

➢ Не предприема действия, свързани с оказване на първа помощ извън своите 

компетенции и не дава лекарства на учениците без лекарско предписание; 

➢ При изпадане на ученици в гърч да се запази спокойствие, да се постави детето 

далеч от остри и горещи предмети, да се разхлабят пристягащите дрехи, да се 

постави тялото в странично положение и да се повика веднага спешна помощ. 

Да не се правят опити за ограничаване на гърчовите движения и свестяване 

/пръскане с вода и изкуствено дишане, които влошават състоянието на детето/, 

да се изнесе на свеж въздух, на пострадалия да не се дава вода. 
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➢ При колапс да се напръска лицето с вода, да се дадат тонизиращи напитки или 

вода. 

➢ При физическа травма да се направи превръзка, при счупване на крайник или 

открита фрактура, да не се предприема нищо. При внезапно падане, 

пострадалият се оставя на мястото на произшествието до идването на 

медицинския специалист, като се отстранят наблюдателите и се оставят само 

двама преки свидетели на произшествието. 

➢ При повръщане да не се дават вода или течности. 

➢ При удар от електрически ток да се освободи пострадалият от проводника при 

сигурни предпазни мерки. Пострадалият да се постави на пода с обърната 

настрани глава, без възглавница, и да се започне външен сърдечен масаж, след 

което вдишване уста в уста или уста в нос. 

V. След предприемането на неотложните мерки, учителят, носещ отговорност за 

ученика по време на инцидента, в срок до двадесет часа след него, подава писмена 

информация до Директора на училището, в която съобщава за инцидента и взетите 

мерки. 

VI. Ако инцидентът е свързан със случай на физическо насилие, ситуацията се 

регистрира и описва в съответния дневник, воден от Председателя на училищната 

комисия за борба с тормоза и агресията, с цел да се проследи развитието на случая и да 

се планират подходящи мерки. 

VII. Класните ръководители разглежда вписания в регистъра случай и предприемат 

съответните мерки, като взаимодействат с родителите на учениците, с учителите и 

ръководството на училището. 

VIII. След предприетите неотложни мерки, Директорът на училището, в срок от един 

час подава първоначалната информация на началника на РУО София-град и до двадесет 

и четири часа подава писмен доклад, съдържащ информация за състоянието на 

пострадалите и за предприетите действия, за уведомяване на институциите, които имат 

отношение по случая. При възникнали бедствия, аварии, пожари, терористични 

действия и други извънредни обстоятелства и инциденти, при които има пострадали 

или са нанесени сериозни щети, се подава първоначална информация на тел.112, на 

кмета на населеното място и на началника на РУО – София за съответната ситуация 

съгласно  Заповед № РД-09-1722/27.02.2017г. на Министъра на МОН. 
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Приложение: Списък с имена и подписи на инструктирани педагогически и 

непедагогически служители на ПГД „Елисавета Вазова“.  

 

Запознат с ИНСТРУКТАЖ на педагогическите специалисти и непедагогическия 

персонал от ПГД „Елисавета Вазова“- град София, относно задължително консултиране 

и начин на взаимодействие с медицинско лице, в случай на инцидент в образователната 

институция: 

ЩЕ СЕ АКТУАЛИЗИРА КЪМ 15.09.2022 Г. 

№ Име, презиме, фамилия Длъжност 
 

Подпис 

1.  Даниела Тодорова Шошова директор  
2.  Радка Иванова Кънчева ЗДУТД  
3.  Тотка Николова Величкова ЗДУПД  
4.  Цветелина Николаева Попова ЗДУД  
5.  Адриана Здравкова Виденова учител  
6.  Александрина Александрова Първанова учител  
7.  Ана Петрова Сапунджиева - ½ щат учител  
8.  Биляна Валентинова Стоименова учител  
9.  Борянка Ангелова Николова учител  
10.  Валентин Горанов Петров учител  
11.  Виктория Иванова Николова учител  
12.  Габриела Петрова Алексиева учител  
13.  Галина Иванова Йотова учител  
14.  Галя Димитрова Аралова учител  
15.  Даниела Иванова Касапинова учител  
16.  Даниела Константинова Коцева учител  
17.  Даниела Николова Макшутова РН РКК  
18.  Даниела Стефанова Маринова учител  
19.  Дарина Димитрова Пеева учител  
20.  Джина Петрова Бонева учител  
21.  Дориана Иванова Крайнова учител  
22.  Емилия Георгиева Христова учител  
23.  Здравка Ангелова Пужева учител  
24.  Ивелина Кръстева Николова учител  
25.  Йоанна Георгиева Каварджикова учител  
26.  Йорданка Георгиева Николова учител  
27.  Камелия Евстатиева Георгиева учител  
28.  Камелия Христоф. Бисолнакова учител  
29.  Костадинка Цветкова Ноткова учител  
30.  Любомира Тодорова Коларова учител  
31.  Маргарита Стефанова Илчева учител  
32.  Мария Емилова Кичукова учител  
33.  Марияна Златанова Станкова учител  
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34.  Мила Методиева Дамянова учител  
35.  Мирела Серафимова Стоянова учител  
36.  Нели Симеонова Гергова учител  
37.  Николета Пламенова Васева учител  
38.  Пламен Викторов Дилков учител  
39.  Пламен Маков Петков учител  
40.  Ростислава Димитрова Димитрова учител  
41.  Станка Димова Дечева учител  
42.  Стела Михайлова Танева учител  
43.  Таня Сталинова Петкова учител  
44.  Христина Иванова Величкова пед. съветник  

 

Непедагогически персонал 

 
1 Златко Стефанов Миленов счетоводител  
2 Таня Войнова касиер-счетовод.  
3 Румяна Любомирова Антова техн. организатор  

4 Людмила Атанасова Иванова библиотекар  
5 Елена Иванова Величкова домакин  
6 Никола Трендафилов Николов раб.поддръжка  
7 Николай Петров Лаков портиер  
8 Милка Борисова Николова зав. уч. работилница  
9 Лидия Миткова Атанасова хигиенист  

10 Надежда Петрова Радкова хигиенист  
11 Верка Трайкова Найденова хигиенист  
12 Емилия Методиева хигиенист  
13 Гошко Петров Цеков портиер  

 

Изготвил УРГ в състав: 

1.Председател: Елица Кръстева – педагогически съветник 

2. Член: Емилия Христова – старши учител по БЕЛ 

3. Член: Ралица Ранчова – старши учител по Физика и астрономия 

 

 

 

 


