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ГЛАВА ПЪРВА 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

РАЗДЕЛ I 

 

ОБЛАСТ И РЕД ЗА ПРИЛАГАНЕ НА ПРАВИЛНИКА 

 

Чл.1. (1) Настоящият правилник за осигуряване на безопасни условия на възпитание, 

обучение и труд се издава в изпълнение на чл.5, ал.1 от инструкцията на МОН от 5 юли 1996 

година за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата на 

народната просвета. 

(2) По смисъла в термина “безопасни условия на възпитание,обучение и труд” се 

включват и хигиенните условия и противопожарната охрана. 

 (3) Правилникът се отнася за учениците, педагогическия и непедагогически 

персонал в НУИ “Проф.Веселин Стоянов” – Русе. 

Чл.2. Правилникът определя основните изисквания, които трябва да се осигуряват и 

спазват при провеждане на възпитанието, обучението и трудовата дейност, за да се 

предотвратят евентуални трудови злополуки и заболявания на учениците в процеса на 

обучението, учебната практика, при извънучилищни дейности, при организирано 

придвижване на ученици и друг персонал като пешеходци или пътници в транспортни 

средства и др. 

Чл.3. (1) Правилникът е задължителен за всички участници в учебно-възпитателния 

процес и (или в трудовата дейност и урежда техните права, задължения и отговорности по 

осигуряване, контролиране и изпълнение на безопасните условия на възпитание, обучение и 

труд). 

           (2) Освен изискванията на този правилник трябва да се спазват и  

установените в Република България единни, отраслови и ведомствени правила, норми и 

изисквания за безопасни условия на работа, съответстващи на дейността. 

Чл.4. Отговорност за изпълнение на правилника, носят ръководството на НУИ “Проф. 

Веселин Стоянов” и съответните длъжностни лица. Виновните се привличат към 

административна и съдебна отговорност, съгласно действащите закони и разпоредби. 

Чл.5. При сключване на договори с други организации за провеждане на учебна 

практика или друг вид дейност, да се предвиждат мерки за осигуряване на безопасни условия 

на обучение и труд. 

Чл.6.  Правилникът се утвърждава от Директора на НУИ “Проф. Веселин Стоянов”. 

Чл.7. Правилникът се актуализира преди въвеждане на нови: машини, апарати, уреди, 


