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            СЪГЛАСУВАЛ:            УТВЪРДИЛ: 

            НАЧАЛНИК РС „ПБЗН”                       ДИРЕКТОР: 

                

 

            ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ 
 

    На училищния колектив и имуществото при пожар в НПГ,,ДИМИТЪР ТАЛЕВ „– гр. Гоце Делчев 

        на основание чл. 9, ал. 1, т. 4 от Наредба N Із-2377 за пожарна безопасност  при експлоатация на  обектите                                            

(обн. ДВ, бр. 81/18.05.2011 год. ) 
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1. 

1.1 

 

1.2 

 

 

 

1.3. 

 

2 

2.1 

Съобщаване за пожар 
Уведомяват всички за възникналия пожар и се приканват да напуснат бързо и без паника. 

 

Уведомява се Спешен център  на тел.  112 

   - съобщават се наименованието и адресът на обекта 

   - в коя част на сградата е възникнал пожарът 

   - кой предава съобщението 

Уведомява се Директорът  за възникналия пожар 

 

Осигурява се безопасната евакуация  на служители и посетители: 

Подаване на сигнал за пожар по радиоуредбата 

 

 

 

Дежурен, /охрана/  

 

 

Отговорникът по 

ПБ  

 

Отговорникът по 

ПБ 

 

Отговорникът по 

ПБ 
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2.2 

 

 

 

2.3 

 

 

Отварят се изходните врати на пътищата за евакуация. 

 

 

Насочват се учениците, учителите и персоналът към изходите на сградата, като първо се 

евакуират тези, които са в помещението на пожара и в съседните най-застрашени помещения. 

 

Всеки учител отговаря за класа, с който е провеждал час по време на сигнала за евакуация. 

Първо се евакуират намиращите се на етажа , на който е възникнал пожарът,  според схемата за 

евакуация на съответния коридор и в зависимост от заетите класни стаи. 

приземен етаж– Намиращите се в центъра по туризъм , кабинета по туризъм ,  кабинета по 

информационни технологии  и лавката - напускат сградата, като се качват по учителското 

стълбище  към  първия етаж и през  входа пред физкултурния салон ,наричан още западен вход , 

излизат на училищния двор. 

Намиращите се в кабинета по руски език , в кабинета по икономика и кабинета по немски език 

излизат през ученическия вход, наричан още южен вход,  към двора на училището. 

 Намиращите се в слаботоковите работилници – к-ти.015,016,017,и 018 излизат на двора откъм 

източния вход. 

 

І етаж –Намиращите се във физкултурния салон , стаите от административния блок ,учителската 

стая, киносалона, електронния дневник излизат на двора на училището, като минават  през 

западния вход пред физкултурния салон. Лицата ,пребиваващи в кабинетите по чуждоезиково 

обучение (101;102;103), както и в к-ти 104,105 ,106 - по информационни технологии 108 -

мултимедиен к-т  ,напускат сградата през ученическия вход / южен вход/.  

Всички ,намиращи се в к-ти 108счетоводство;109-к-т УТФ ;110 и 111 к-т , се евакуират през 

източния вход. 

 

ІІ етаж – кабинет № 201,202,203- напускат сградата като слизат по учителското стълбище към 

физкултурния салон и от  западния вход излизат на двора на училището. 

Кабинети № 204,205,206 и 207 -  напускат сградата по ученическото стълбище и през ученическия 

вход – южен, излизат на училищния двор. 

ІІІ етаж –кабинет № 301,302,303- напускат сградата, като слизат по учителското стълбище към 

 

 Отговорниците по 

етажи от помощния 

персонал и 

охраната 

 

 Отговорници по 

етажи: 

Іетаж: 

-западен вход 

 

Димитър 

Мърваков-южен 

вход 

 

Атанас Маджиров-

източен вход. 

 

ІІетаж 

Зл.Пейчева-

дежурен учител  

учителско 

стълбище 

 

В.Ласина дежурен 

учител-ученическо 

стълбище. 

 

ІІІетаж 

В.Чакърова –

дежурен учител  

учителско 

стълбище ІІІет  



физкултурния салон и от  западния вход излизат на двора на училището. 

Кабинети № 304,305,306 и 307 -  напускат сградата по ученическото стълбище и през ученическия  

вход  - южен, излизат на училищния двор. 

След извеждането на двора , класните ръководители строяват учениците и правят  проверка на 

присъстващите, след което предоставят информация на директора за брой на евакуирани и 

липсващи. 

 

 

 

Д.Самандов 

дежурен учител 

ученическо 

стълбище ІІІ ет 
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Гасене на пожара и евакуация на имущество и ценности 

Изключва се електрическият ток. 

 

Започва се гасене с наличните противопожарни уреди и средства при спазване на мерките за 

лична безопасност; 

 

Изпраща се служител  за посрещане и насочване на пристигащите противопожарни автомобили.  

Отваря се порталната врата на двора  на училището за посрещане на автомобилите на пожарната 

служба и линейката. 

  

Организира се изнасяне и опазване на ценно имущество и документи: 

   -документи от кабинета на Директора, счетоводството, деловодство и архив; 

   -техника и оборудване, материали; 

 

Информира се началникът на екипа от РС „ПБЗН” : 

   -за мястото на възникване на пожара и посоките му на разпространение; 

   -за евентуално останали в сградата застрашени хора; 

   -за извършеното до момента от персонала по евакуацията, изключването на ел. ток и др. 

 

  

Кирил Парасков 

 

Групата за 

противопожарна 

защита 

Димитър Мърваков. 

 

Мариана Керезиева  

Марияна Урумова 

Сашка Терзиева 

 

Директорът на 

училището , а в 

извънработно време 

отговорникът по 

ПБ. 

 

  

 

4. 

 

Изпълняват се указанията и разпорежданията на началника на екипа на РС „ПБЗН” 

 

Персонала 

               
               Забележка :Евакуацията от кабинетите става бързо, без да се тича по коридори и стълбищас цел избягване на инциденти! 

                                     Сборен пункт-двора на училището.  


