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ПЛАН  

ЗА ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 
ВЪЗПИТАНИЕ, ОБУЧЕНИЕ И ТРУД ЗА УЧЕБНАТА 2022/2023 ГОДИНА  

  
Цел: Формиране на умения и навици у учениците, педагогически и непедагогически 
персонал за мотивирано поведение при бедствия и аварии, отговорно отношение към 
въпросите за личната безопасност и тази на околните.  
  

1. Да се актуализира Правилника за здравословни и безопасни условия на 
възпитание, обучение и труд в ПГХТТ.  

Срок: 09.2022 г.;  
Отг. по ЗБУТ  

2. Актуализиране на плана за бедствия и противопожарното досие на ПГХТТ за 
учебната 2022-2023 г.  

Срок: съгласно изискванията в нормативните 
документи;  Отг. по ЗБУТ  

3. Провеждане на инструктажи на новопостъпилите ученици, новоназначените 
педагогически и непедагогически персонал. Отразяване на инструктажа на 
новопостъпилите ученици в Книгата за начален инструктаж, а на новоназначените 
педагогически и непедагогически персонал в книгата за начален инструктаж на 
персонала. В личното досие на новоназначените учители и служители да бъде приложена 
служебна бележка, удостоверяваща инструктажа.  

Срок: съгласно изискванията в 
нормативните документи;   
 Отг. по ЗБУТ, класни ръководители, домакин  

4. Запознаване на ученици, родители, педагогически и непедагогически персонал с 
Правилник по ЗБУТ на ПГХТТ.  

Срок: 09.2022 г., 10.2022 г. за родители;    
Отг. по ЗБУТ, класни ръководители  

5. Да се извършат дейности по осъществяване на превенция за действия при 
бедствия, аварии и катастрофи.  

Срок: 2022/2023 уч. г.;   



Отг. по ЗБУТ, класни ръководители, домакин  
6. Изготвяне на план и график с отговорници за действия при зимни условия.  

Срок: 10.2022 г.;  
Отг. по ЗБУТ ЗД, Ованес Харутюнян, домакин  

7. Изготвяне на тематичен график и организиране на занятия по програма „Действия 
при бедствия, аварии и катастрофи“ в часа на класа.  

Срок: 10.2022 г.;  
Отг.: главни учители, класни ръководители  

8. Провеждане на две практически занятия (в първи и втори учебен срок) за 
евакуация и действия при пожар и земетресение.  

Срок: 10.2022 г.; 05.2023г.;  
Отг.  Директор,  ЗД,  педагогически и 
непедагогически персонал  

9. Провеждане на две практически занятия (в първи и втори учебен срок) за 
евакуация и действия при терористична атака.  

Срок: 11.2022 г.; 04.2023г.;  
Отг.  Директор,  ЗД,  педагогически и 
непедагогически персонал  

10. Периодично провеждане на беседи по безопасност на движението и 
изготвяне на график за провеждане на занимания по Начално военно обучение за IX и X 
клас  

Срок: 2022-2023 уч. год.;   
Отг. ЗД, класни ръководители, педагогически 
съветник  

11. Провеждане на периодични заседания на КУТ (Комитет по условия на 
труд)  

Срок: Според нормативните 
документи;   
Отг.: Председател и членове на КУТ  

12. Периодични проверки, целящи установяване и отстраняване на повреди, 
застрашаващи  живота и здравето на пребиваващите на територията на ПГХТТ.  

Срок: В хода на учебната 2022/2023 г.;  
Отг.: Домакин  

13. Извършване на периодични проверки на пожарогасители и 
противопожарни шлангове с оглед осигуряване на ППБ.  

Срок: според нормативните документи   
Отг. по ЗБУТ  

14. Тясно сътрудничество със службата по трудова медицина с цел 
осигуряване на максимално добри условия на труд за работещите в ПГХТТ.  

Срок: според нормативните документи  
Отг. по ЗБУТ  

  


