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ПРАВИЛНИК 

ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА НА ДЕЙНОСТТА ПО 

ОСИГУРЯВАНЕ НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ 

РАБОТА 

 

Чл.1. Правилникът регламентира основните права, задължения и 

отговорности, методите и средствата за контрол, както и 

взаимодействието между отделните звена и длъжностни лица при 

осигуряване на здраве и безопасност при работа в детското 

заведение. 

Чл.2. Правилникът е съобразен с нормите на действащото 

законодателство. 

Чл.3. Правилникът е задължителен за всички лица, работещи на 

територията на детското заведение. 

Чл.4. Всеки новопостъпил служител се запознава с присъщите за 

работното му място трудови задължения. 

Чл.5. Забранява се допускането до работа на служители, които: 

- Не са преминали през съответния медицински преглед, 

съгл.Наредбата за предварителните и периодични преглед на 

работниците и служителите. 

- Не са преминали начален инструктаж на работното място, 

съгл. изискванията на Наредбата за инструктажа, действаща 

в детското заведение. 

- Не притежават документи за правоспособност, изисквани от 

заеманата длъжност. 

- Не са навършили 18 години и нямат разрешение от РИТ. 

- Са употребили упойващи вещества или алкохол. 



Чл.6. На всеки служител се предоставя информация за рисковете 

за здравето и безопасността му, както и за мерките, които се 

предприемат за отстраняването, намаляването или 

контролирането на тези рискове. 

 

ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДИРЕКТОРА ПО ОСИГУРЯВАНЕ 

НА ЗДРАВЕ И БЕЗОПАСНОСТ ПРИ РАБОТА. 

 

Чл.7. Да упражнява системен контрол за спазване изискванията на 

нормативната уредба по БХТ и ПО. 

Чл.8. Да осигурява снабдяването на лицата с необходимите 

нормативни документи по БХТ и ПО. 

Чл.9. Да осигурява своевременно уведомяване на ИТ и попълване 

на декларации при трудова злополука. 

Чл.10. Да участва своевременно в разследването на аварийни и 

смъртни трудови злополуки, станали на работното място. 

Чл.11. Да спира незабавно необезопасени машини и съоръжения, 

ако има такива. 

Чл.12. Да участва в разработването на мерки за осигуряване на 

безопасност на труда, когато на територията на заведението 

работят външни организации. 

Чл.13. Да провежда инструктаж на работното място. 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.14. Органът по безопасност и здраве запознава всички в 

детското заведение с този правилник. 

Чл.15. Цялостният контрол по прилагането на Правилника се 

осъществява от Директора. 

Чл.16. Забранява се издаването и изпълнението на заповеди, които 

нарушават изискванията на този Правилник. 

Чл.17. Служители, които нарушават изискваният ана този 

Правилник, ако не подлежат на по-тежко наказание, носят 

дисциплинарна отговорност по чл.188 от КТ. 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ 

 

Чл.18. Този Правилник се издава на осн.чл.16, ал.5, ал.6 и ал.8 от 

ЗЗБУТ и КТ. 

Чл.19. Изменения и допълнения към този Правилник се извършват 

по реда на неговото утвърждаване.  


