
ЗДРАВОСЛОВНИ И БЕЗОПАСНИ 
УСЛОВИЯ НА ТРУД ПРИ РАБОТА С 
КОМПЮТЪРНА ТЕХНИКА 

УКАЗАНИЯ.  



 режим на влизане и излизане 

 забрана за влизане със закуски и незатворени 
напитки 

 забрана за консумация на семки, бонбони, 
дъвки и др. ядки 

 забрана за драскане и внезапно изключване 
на компютрите 

 забрана за инсталиране и изтриване на 
файлове от компютрите 

1.Указания 



Чл. 4. Основни принципи 

2. Защита на учениците от вредно или незаконно 
съдържание и информация като: порнография, 
проповядване на насилие и тероризъм, 
етническа и религиозна нетолерантност, 
търговия с наркотици, хазарт и др. 

3. Зачитане и защита на личната 
неприкосновеност 

2. Правила  за безопасна работа на учениците  в 
училищната компютърна мрежа  и в интернет 



Чл. 13. Учениците са длъжни да спазват 
следните правила за безопасна работа в 
мрежата: 

1.  Училищната мрежа и интернет се използват 
само за образователни цели. 

2. Забранено е използването на мрежата за 
извършване на стопанска или незаконна 
дейност. 

3. Учениците не трябва да предоставят лична 
информация за себе си и за своите родители 
като име, парола, адрес, домашен телефон, 
месторабота и служебен телефон на родителите, 
без предварително разрешение от тях. 



4. Не се разрешава изпращане или публикуване 
на снимки на ученици или на техни близки, без 
предварително съгласие на родителите. 

5. Учениците не трябва да приемат срещи с лица, 
с които са се запознали в интернет, освен след 
съгласието на родителите. 

6. Учениците са длъжни да информират 
незабавно лицето, под чието наблюдение и 
контрол работят, когато попаднат на материали, 
които ги карат да се чувстват неудобно или на 
материали с вредно или незаконно съдържание 
като порнография, проповядване на насилие и 
тероризъм, етническа и религиозна 
нетолерантност, търговия с наркотици, хазарт и 
др. 

 
 



7.  Учениците не трябва да изпращат или да 
отговарят на съобщения, които са обидни, 
заплашващи или неприлични; 

8. Учениците не трябва да отварят приложения 
на електронна поща, получена от непознат 
подател. 

9. Забранено е изпращането на анонимни или 
верижни съобщения. 

10. Забранено е извършването на дейност, която 
застрашава целостта на училищната 
компютърна мрежа или атакува други системи. 

 



11. Забранява се използването на чуждо 
потребителско име, парола и електронна поща. 

12. Учениците не трябва да представят неверни 
данни за себе си. 

13. Забранено е използването на нелицензиран 
софтуер, на авторски материали без 
разрешение, както и всяка друга дейност, която 
нарушава авторски права. 

14. При работа в мрежата учениците трябва да 
уважават правата на другите и да пазят доброто 
име на училището. 

 

 



VI. Отговорност 

Чл. 16. (3) При нарушаване разпоредбите на тези 
правила на учениците могат да се налагат 
наказанията, предвидени в чл. 139 ал. 1 от 
Правилника за прилагане на Закона за народната 
просвета (ППЗНП). Наказанията се налагат при 
условията и по реда, предвидени в ППЗНП. 

Чл. 17. Независимо от отговорността по чл. 16, при 
нарушения, които представляват престъпления, 
административни нарушения или причиняват 
имуществена вреда, се носи съответно 
наказателна, административна или гражданска 
отговорност. 

 

 



3. Здравословни и безопасни условия на труд. 
Нормативни и технически изисквания за 
компютърно работно място 

Хигиенните изисквания към работните 
места, оборудвани с видеодисплеи са 
определени от Министерството на 
здравеопазването с Наредба №8 от 1996 г. 
/ДВ, бр. 29 от 1996 г./  
и следва да се спазват в банките, 
застрахователните и  
осигурителните дружества. 

 



3.1. Изисквания  към  техническите  средства: 
 

3.1.1. Екран  

– да има стабилно изображение, без трептения 
и промяна в яркостта на знаците;  

- да е снабден с допълнителен защитен екран 
или вградени филтри;   

- върху него да няма отражения;  

- да е с възможности за регулиране в 
хоризонтална и вертикална посока. 

 

 



3.1.2. Клавиатура  

– подвижна,  

- стабилна,  

- максимално тънка,  

- с неблестяща повърхност,  

- с контрастни и ясно четливи знаци. 



3.1.3 Работна маса  

– с регулируема височина  

/или от   0,68   до    0,84  м/,  

- с ниска отразителна способност.  

 

Размери на плота – не по-малки от:  

- 1,20  м   дължина,  

- 0,80  м   ширина  

- 3  см   дебелина на плота.  



3.1.4 Работен стол  

– стабилен,  

- на колелца,  

- с възможност за регулиране  
височината на седалката,  
височината и наклона  
на облегалката. 

3.1.5 Работно място  

– да осигурява разстояние между очите и 
екрана не по-малко от   0,50   до   0,70  м,  

- а до клавиатурата – около   0,50  м. 

 



Неправилна стойка 



Правилна стойка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Повече за здравословната стойка: 

http://beauty.fashion.bg/article/4800/30/za
bolqvaniq-pri-rabota-s-comp-nachini-za-
tqhnoto-predotvratqvane 

 

Правилна стойка 
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3.2. Изисквания  към  факторите  на  
работната среда: 

3.2.1 Шум – не по-голям от 55 dB. 

 

3.2.2Микроклимат  

– оптимална температура  

   – от 210С до 230С;  

 

- относителна влажност на въздуха   

   – от 30 до 60%. 

 



3.2.3 Пространствени изисквания  

– на един работещ се полагат не по-малко от  

4,5  кв.м и   13   куб.м площ;  

- не се разрешава разполагането на повече от  
 20  работни места с видеодисплеи в едно  
работно помещение. 

 



3.2.4 Осветление  

– не по-малко от   300  лукса за екран с негативен 
контраст и   500  лукса за екран с позитивен 
контраст;  

- изкуственото осветление трябва да бъде 
луминисцентно;  

- да се избягват отраженията от екрана и заслепя-
ващото осветление в зрителното поле на 
оператора. 

 



3.2.5 Почивка 

– на  45  минути работа с видеодисплей  
се полагат  15  минути  почивка 

 

 


