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Детска градина „Май“  
гр. Кюстендил, ул. Места 7А 

тел.: 078 550 622; 0882 885 949 

www.dgmay.org 
 

 

ПЛАН ЗА РАБОТА  

на комисията по осигуряване  

на безопасни условия на обучение, възпитание и труд  

през учебната 2021/2022 година 

 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 

 1. През учебната 2021/2022 година осигуряване на безопасни условия на обучение и 

възпитание и труд се осъществява съгласно Инструкция за изискванията за безопасни 

условия на възпитание, обучение и труд в системата на ПУО на МОН и Указание за 

прилагане на инструкцията, както и при спазване на изискванията на всички нормативни 

и поднормативни актове, свързани с безопасността на труда.  

2. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните 

образователни изисквания. 

 

ІІ. ЦЕЛИ:  

1. Опазване живота и здравето на децата, на педагогическия и непедагогическия 

персонал в детската градина и извън нея чрез създаване на оптимална среда на обучение, 

възпитание и труд . 

 2. Формиране у децата на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната 

безопасност и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за 

разпознаване на опасните ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на 

помощ в случай на нужда. 

 

ІІІ. ОСНОВНИ ЗАДАЧИ НА КОМИСИЯТА ПО БУВОТ:  

1. Организира цялостната дейност по опазване на здравето и осигуряване безопасността 

на децата и служителите, както и да предлага на Директора мерки за тяхното 

подобряване.  

2. Обсъжда резултатите от оценката на професионалния риск и съобразява дейността си 

с констатациите на специализираната служба по трудова медицина.  
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3. Създава организация за извършване на проверки, с цел ефективен контрол по спазване 

на изискванията за здравословни и безопасни условия на труд. 

 4. Участва в информиране и обучение на служителите по проблемите на здравословни и 

безопасни условия на обучение и труд.  

5. Отчита специфичните опасности за работещите, които се нуждаят от специална 

закрила, включително и тези с ограничена работоспособност, и предвижда улеснения на 

работните им места за изпълнение на трудовите им функции.  

6. Работи за:  

6.1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за 

успешната адаптация на децата, при появата на риск за здравето.  

6.2. Разширяване на знанията и уменията на децата ,чрез запознаване с основните 

опасности, способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействията 

с опасен характер.  

6.3. Осигуряване на подходящи материали за обучение на децата , педагогическия и 

непедагогическия персонал.  

 

ІV. ДЕЙНОСТИ ЗА РЕАЛИЗИРАНЕ НА ЦЕЛИТЕ И ЗАДАЧИТЕ:  

1.Да се изготви и представи за утвърждаване пред Педагогическия съвет План за работа 

на работна група по осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд 

през учебната 2021/2022 година.  

Срок: до 08.10.2021 г Отг. Работна група по БУОВТ  

2. Да се провежда начален инструктаж на новопостъпили служители в детската градина 

с цел осигуряване на безопасни условия на обучение, възпитание и труд.  

Срок: постоянен ; Отг.: Работна група по БУОВТ 

3. Да се извършва оглед и проверка на изправността на машини, уреди, електрически 

инсталации, съоръжения и постройки, както в сграда , така и в двора на детската градина.  

Срок: постоянен Отг.: Директора, Работна група по БУОВТ 

4. При сключване на договори с други организации за самостоятелно, или съвместно 

изпълнение на ремонти, строителни, монтажни, транспортни и други дейности по време 

на учебни занятия, да се включат мерки за осигуряване на безопасни условия на 

обучение, възпитание и труд.  

Срок: постоянен Отг.: Директора  

5.Да се запознаят педагогическия и непедагогическия персонал с Правилника за 

осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд в ДГ „Май“, гр. 

Кюстендил. 

 Срок: До края на м. септември Отг.: Отговорник по БУОВТ  
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6.След приключване на работния ден, учителите както и непедагогическият персонал да 

следят за изключване на осветлението и включени ел. уреди.  

Срок: постоянен Отг: пед . специалисти и помощник-възпитатели 

7.Да се следи за състоянието на запрашеност и отопленост на въздуха, изправност на 

осветителните тела, контакти в занималните и всички останали помещения в сградата. 

Срок: постоянен Отг.: Работник поддръжка, Мед. сестра и всички пед .специалисти 

8.Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в детската градина и да 

се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.  

Срок: 14.09.2020г. Отг: работна група по БУОВТ, Работник поддръжка ,Комисия-

пожарна безопасност 

9.Да се осигурят условия за санитарно-битово и медицинско обслужване на 

педагогическия, непедагогическия персонал в детската градина 

 Срок: постоянен Отг.: мед.сестра и непедагогически персонал  

10.Да се осъществява пропускателен режим.  

Срок: постоянен Отг.: педагогически и непедагогическия персонал  

11.При установени неизправности, опасности или дори съмнения за такива, 

своевременно да бъде осведомено ръководството на детската градина. 

 Срок: постоянен Отг.: целият персонал  

12.Да се извършва периодичен инструктаж на служителите в детската градина.  

Срок: 01.09-11.09.2020 г. Отг. Отговорник по БУОВТ  

13. През учебната година да се проведат тренировъчни упражнения на тема „Евакуация 

при земетресение” , „Евакуация при пожар” или „ Действия при критичен инцидент”.  

Срок: м.12.2020г. и м.04.2021г. Отговорник по БУОВТ, Комисия-пожарна безопасност, 

Комисия-БАК 

14. Преди началото и по време на учебната година, да се извършва дезинфекция на 

повърхностите в класните стаи, врати, и другите помещения, с цел недопускане на 

заразяване – според епидемичната обстановка в страната.  

Срок: постоянен Отг: Директор, Комисия по хигиената, пом.възпитатели 

15. При евентуална заплаха от епидемично разпространение на COVID-19, да се извърши 

извънреден инструктаж на служителите за спазване на необходимите мерки . 

 Срок: определен от Комисията Отг: Комисия БУОВТ  

16. При евентуално въвеждане на извънредна епидемична обстановка по време на 

учебната година, да се спазват разпоредбите на компетентните органи – МЗ и МОН.  

Срок: съгласно разпоредбите Отг: Директор , Комисия БУОВТ  
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V. СЪСТАВ НА КОМИСИЯТА ПО ОСИГУРЯВАНЕ НА БЕЗОПАСНИ УСЛОВИЯ НА 

ОБУЧЕНИЕ, ВЪЗПИТАНИЕ И ТРУД  

Комисията по осигуряване безопасни условия на обучение и възпитание и труд е в 

състав:  

Председател: Сашка Бикова – директор на ДГ „Май“ 

Членове:    Цветанка Младенова – отговорник ЗБУТ 

Планът за работа на Комисията по осигуряване безопасни условия на обучение, 

възпитание и труд през учебната 2021/2022 година е приет с решение на Педагогическия 

съвет, Протокол №2/19.10.2021 г. 


