
НЕВРОКОПСКА ПРОФЕСИОНАЛНА ГИМНАЗИЯ”ДИМИТЪР ТАЛЕВ” 
гр. Гоце Делчев, бул. “Гоце Делчев” № 36, тел.: 0751/60151 e-mail:  

npgdt@mail.bg, www.npg-gd.com 

 

 

 

                                                                                 УТВЪРДИЛ 

ДИРЕКТОР………………. 

/М.ГЕОРГИЕВА/ 

 

П Л А Н 

 
За работа при усложнена зимна обстановка 

2015/2016 учебна година. 

 

Плана е неразделна част от Плана за действие при бедствия и аварии в НПГ,,Димитър 

Талев“. 

 

1. СИСТЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ 

       При влошени климатични условия –обилни снеговалежи, снежни бури с последвали 

снегонавявания и обледенявания ,обстановката на територията на училището може да 

бъде: 

– Сложна, при която  са повредени части от инфраструктурата /електроснабдяване 

,водоснабдяване,аварии на отоплителната инсталация/. 

– Тежка, при прогресивно влошаващи се климатични условия пълно или частично 

повредени участъци на комуникационните и др.инфраструктурни системи  

–  Обстановка с вторични последствия за пребиваващите на територията на училището 

в резултат на аварии, инциденти.   

   След получаване на информация Директора ,който е председател на Щаб за 

координиране на спасителните и неотложно аварийно–възстановителни 

работи/ЩКСНАВР/ незабавно информира състава на кризисния щаб в състав: 

Васил Аратлъков 

Димитър Мърваков 

Димитър Пасков 

Атанас Николов 

Кирил Парасков 

2.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

2.1 Превенция на  състоянието на материалната база 

       Преди началото на отоплителния сезон комисия в състав : 

ПДАСД ,огняр и домакин извършва проверка на състоянието на материалната 

база,състоянието на врати и прозорци, проверка и профилактика на отоплителната 

инсталация,състояние на отоплителните уреди,целостта на цоклите по козирките на 

входовете,конструктивната цялост на парапетите,състоянието на външното стълбище на 

ученическия вход; 

Профилактика на газопреносната мрежа и разпределителното табло съвместно със 

представител на фирма ,,ЕНЕМОНА“.                                                 Отговорник.ПДАСД 

Проверка на състоянието на хидроизолацията на покривите ,варонките и водосточните 

тръби.                                                                                                       Отговорници Лицата 

изпълняващи подържащи функции в училището.  

2.2Материално обезпечаване,окомплектоване и оборудване 
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1.Инструменти за снегопочистване,ботуши,дъждобрани, сол или торби със пясък .                                                                                                                                                                                            

 

                                                                                                                      Отговорник:домакин 

2.Термометри за проверка на температурата в учебните кабинети.          Отговорник:огняр

  

3.Манометри за проследяване на налягането на всяка линия на отоплителната инсталация . 

                                                                                                                           Отговорник:огняр 

 

3.ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА 

 

3.1Режим на работа на отоплителната инсталация. 

     В условията на влошена зимна обстановка при минусови 

температури,циркулационните помпи се оставят в работен режим.През почивните дни 

,периодично подгряване на  инсталацията ,чрез припалване на  котлите за  поддържане на 

положителна температура в помещенията. 

                                                                                                                          Отговорник:огняр.    

3.2Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост                                                                                                                         
–Осъществяване се превантивен контрол по външните стълбища  и входовете на сградата 

за обледенявания  наличие на ледени висулки  по козирките и напукани елементи по 

фасадите.                                                                               Отговорници: Лицата от охраната  

–По време на снеговалеж , екип от кризисния щаб ,осъществява периодично почистване 

на пътищата пред входовете на училището,дворните площадки и стълбища . 

Отстраняването на повреди на елементите на инженерната инфраструктура на 

територията на училището –електропреносна мрежа ;ВИКсистеми,се извършва от 

регионалните звена след подаден сигнал от кризисния щаб. 

4.МЕРКИ ЗА НАВРЕМЕННА ПОМОЩ. 

       При наличие на обстановка с вторични последствия за пребиваващите на територията 

на училището в резултат на аварии, инциденти,задачите, които стоят пред кризисния  щаб 

са следните: 

–Осигуряване на пълна и обективна информация за засегнатите обекти и пострадали лица, 

начини и способи за преодоляване на възникналите проблеми. 

–Организация за оказване на спешна медицинска помощ и навременен транспорт до 

МБАЛ,,Иван Скендеров“гр.Гоце Делчев. 

–При възникване на непосредствена заплаха за живота и здравето на хора пребиваващи на 

територията на учебното заведение, незабавно  се сигнализира националната система за 

спешни повиквания 112. 

 

РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА,ОТГОВОРНИ ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ 

НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

    Снегопочиствнето на двора , входовете и  всички прилежащи дворни площадки и 

стълбища се извършва както следва: 

Централен вход –                                                                   Отговорник: Кирил Парасков. 

Ученически вход,,Северен“                                                  Отговорник: Димитър Пасков. 

Ученически вход,,Южен“                                                     Отговорник: Димитър Мърваков. 

Площадка и стълбище пред ,,Център по Облекло“            Отговорник: Атанас Николов. 

 

 

 

Дата:………………                                                                  Изготвил:…………………. 

Запознати:                                                                                ПДАСД    /В.Аратлъков/ 


