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ЧАСТ ПЪРВА 

 

 

I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия.   
1.Характеристика на района - НПГ"Д.ТАЛЕВ" се намира в гр.Г.Делчев, бул."Гоце Делчев"№36, имот в 

парцел I, пл.№535, кв.176 по ЗРП, утвърден със Заповед №32/1992г.Границите на имота са: север и запад - улица; 

изток - тревна площ и улица; юг - парцел II. 

2.Строителна характеристика на училището  

Обща площ /кв.м./ - 14665кв.м. 

Застроена площ /кв.м./ - 8803кв.м. 

Незастроена площ /кв.м./- 5862кв.м. 

Брой на сградите - 11сгради 

Етажност на всяка от тях - Сграда №1 - 2ет.; Сграда№2 - 1ет.; Сграда №3 - 5ет.; Сграда №4 - 4ет.; Сграда 

№5 - 2ет.; Сграда №6 - 1ет.; Сграда №7 - 2ет.; Сграда №8 - 2ет.; Сграда №9 - 1ет.; Сграда №10 - 2ет.; Сграда №11 - 

3ет. 

Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба №5/21.05.2001г. - масивно. 

Подземни етажи - няма. 

3.Наличност на:  

Скривалище - няма такова. 

Противорадиационно укритие - няма, при нужда се приспособява партерния етаж. 

Басейн също няма. 

4.Училището е разположено в близост до: промишлено предприятие "Орбел"АД, което използва за свои 

цели газ и срещу газстанция. 

5.Общ личен състав: общо 745бр. От тях: 

педагогически персонал - 57бр.; 

непедагогически - 16бр.; 

ученици, учащи на една смяна - 672бр. 

Общ брой на целодневно пребиваващите в сградата 19   

До обяд: 729 

Общ брой през нощта: 0 

Общ брой през почивните дни: 0 

 

II . ЦЕЛИ НА ПЛАНА. 

 

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителитете, наличния друг персонал 

и учениците при възникване на бедствия и ли техногенни аварии , застрашаващи живота и здравето им, след 

извършване и оценка на обстановката / ситуацията /. 

2. Да определи и разпредели отговорностите и задачите на органите за ръководство на обекта и персонала при 

възникване на бедствие или техногенна авария. 

3.Да създаде условия за провеждане на защитни и спасителни мероприятия за персонала. 

 

4.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК. 

 

5.Запазване живота и здравето на л. с. на училището. 

 

III. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 

 

На територията на община Гоце Делчев могат да възникнат следните бедствия, аварии и катастрофи: 

земетресения, наводнения, снегонавявания и обледнявания, пожари, промишлени аварии, радиационни аварии, 

терористичен акт.  

 

1.При земетресения - Земетресението е едно от най-опасните и непредсказуеми стихийни бедствия. То 

възниква в следствие на подземни удари (тласъци) и размествания на земната повърхност, предизвикани от 

съществуващите напрежения в Земята. 

Силата на земетресението съвременната наука оценява посредством две скали – магнитудна скала на 

Рихтер, свързана с отделената сеизмична енергия, и скалата на сеизмичните интензивности – по Медведев-

Шпонхоер-Карник (МШК-64). 

Училището се намира в гр.Г.Делчев, което попада в Местенската сеизмична зона.Земетръсното огнище има 

дълбочина 20-50км.и магнитут 7-8 степен по скалата на МШК.При земетресения с магнитут 7-9степен в училището 

ще се създаде сложна обстановка - ще има повреди по комунално-битовите системи, частично разрушаване, ще има 



пострадали от там и затрупани деца.Задача - ще се наложи разузнаване с цел уточняване местонахождението и броя 

на затрупаните деца. 

2.При пожар и промишлена авария - Особености в строителството на жилищни и обществени сгради, 

въвеждането на нови строителни материали и пожароопасни технологии, изграждането на крупни промишлени 

обекти, складове и складови бази, изискват създаването на съвременни технически и гасителни средства и промяна 

на способите и начините за гасене на пожари. 

Наличието на голям брой бензиностанции и газостанции в гр. Гоце Делчев представляват потенциална 

опасност от възникване на пожари в гъсто населени райони. 

Сложната обстановка при големи пожари изисква да се създаде стройна организация на ръководство и 

взаимодействие.  

Той може да се разрази от съседния промишлен обект - "Орбел"АД или от газстанцията.От картата на 

ветровете, които са в посока от северозапад към югоизток се прави извода, че няма да има реална опасност от 

евентуално обгазяване, понеже посоката на вятъра няма да позволи пропанбутан да тръгне към училището. 

Въпреки всичко ритъма на самия учебен процес ще бъде нарушен.Учениците ще бъдат изведени на безопасно 

място. 

3.При авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания. 

 Радиоактивното замърсяване се формира от изхвърлените при аварията радиоактивни вещества,състоящи се 

от продуктите на делението на ядреното гориво, съставляващи около 250 вида радиоактивни изотопи. 

Изхвърлените при аварията радиоактивни вещества се издигат на височина от стотици метра до няколко километра, 

отнасят се от въздушните течения на големи разстояния и се отлагат върху повърхността,почвата, растителността, 

водата и храните от растителен и животински произход. 

 Това налага своевременно провеждане на комплекс от защитни мероприятия за населението от града: 

Информиране и получаване на указания за поведение и действие, укриване, херметизация на помещения, 

използване на индивидуални средства за защита, йодна профилактика, евакуация от засегнатия район, 

дозиметричен контрол, оказване на медицинска помощ на пострадали. 

Най-тежка обстановка на територията на общината, респ.в училището, ще се създаде, ако тя попадне в средата 

на радиоактивния облак при над проекта /7 степен по скалата  "ИНЕС"/ авария в АЕЦ "Козлодуй". Замърсеността 

на земната повърхност - двора и тревните площи в училището с радиоактивни изотопи силно ще се влияя от 

количеството на падналите валежи, силата и посоката на вятъра. Основна задача ще бъде информирането на децата 

и прилагане на възможните превантивни мероприятия за защитата им. 

 
4.Крупни промишлени аварии 

Износеното техническо оборудване на фирмите и ниската технологична дисциплина са предпоставка за 

възникване на различни по характер и мащаби аварии, част от които крупни, съпроводени с разрушения на отделни 

технологични линии или цели обекти, свързани със заразяване с промишлени отровни вещества на големи райони и 

предизвикване на човешки жертви. 

Най-сериозни последствия биха възникнали при авария в обектите, работещи с промишлени отрови и в 

други предприятия на промишлеността, които при пожари и взривове предизвикват отделяне на токсични газове. 

Основните ПОВ, които представляват опасност при авария са: амоняк, хлор, серен двуоксид, серен 

триоксид, сероводород, серовъглерод, хлороводород, формалдехид, винилхлорид, акролейн, етилен, пропилен и 

други. 

 

 

 

5.Наводнения 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Наводненията 

възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите могат да настъпят от преливане на водата, при 

частично или пълно разрушаване на стените и дигите на язовири и образуване на високи води в реките. 

Наводненията могат да настъпят от земетресения, в резултат на което се пропукват стени на 

язовири,водохранилища и други водоеми. 

Потенциалната опасност за населението на гр. Враца са река Лева, която при проливни дъждове може да 

излезе от коритото си и да залее определени участъци от града. На коритото на реката е направена трайна корекция 

. 

6.Снегонавявания и обледенявания 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част от земната повърхност. Наводненията 

възникват при обилни валежи и интензивно снеготопене. Същите могат да настъпят от преливане на водата, при 

частично или пълно разрушаване на стените и дигите на язовири и образуване на високи води в реките. 

Наводненията могат да настъпят от земетресения, в резултат на което се пропукват стени на 

язовири,водохранилища и други водоеми. 

7.Производства и съоръжения на територията на училището които представляват  опасности при 

бедствия или техногенна авария 

На територията на училището такива са: 

1.Котелното помещение в което са разположени: 



Баки за гориво нафта 8бр; бака ,,Дневна дажба“-1бр.; котел нафтов-1000к.вт-1бр;сградена газова 

инсталация,включваща разпределително табло, газопровод и котел на газ 1000к.вт -1бр и газов котел550к.вт-1бр. 

2.Три шивашки работилници за учебно производствена дейност , криещи опасност от възникване на пожар 

поради работа със синтетични материали. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ; 

 

ЧАСТ ВТОРА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

1. Обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични поражения со котелноjо помещение на 

отоплителната инсталация и рисковете от пробив в газопреностната линия . 

 

2. При възникване на трус,  намиращите се в помещения се прикриват на подходящи места до преминаване на 

труса. 

3. След преминаване на труса всички се евакуират и застават на открито място/училищния двор/, отдалечени от 

сгради, съоръжения и електропроводи. 

4. Извършва се проверка на хората. При наличие на изостанали се организира тяхното издирване и спасяване. 

5. Оказва се долекарска помощ на пострадали и транспортиране в болнични заведения. 

5.1 Прави необходимите донесения до ПОбК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по 

Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания; 

5.2 Определяне местата и маршрутите за извозване. 

6. Действия след напускане зоната на разрушения. 

6. Организира се наблюдение за уточняване на обстановката в обекта - пострадали, пропуквания, разрушения,  

пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя пътищата за извеждане на персонала 

6.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици; 

6.2. Издирва и устройва учениците, на които семействата са пострадали. 

7. По възможност се осигурява храна, вода и подслон на персонала. 

8. След първия трус не е препоръчително влизане в сградите за време от 2 до 4 ч. защото са възможни вторични 

трусове. 

9. Извършва се възтановяване на комунално енергийната система и производството, ако са нарушени в следствия 

на земетресението. 

  
 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 
1.Предварително се извършва прогнозна оценка за въздействие от наводнение върху обекта. 

2.Определят се сигнали за оповестяване на персонала. 

3.Определят се органи и сили, с които ще си взаимодействат. 

4.Ред за действие: 

4.1.При опасност от наводнение: 

4.1.1.Организира дежурство с цел наблюдение територията на обекта за установяване началото на наводнението; 

4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския съвет за сигурност и управление за кризи 

/ако се отнасят за обекта/  

4.1.3.Организира се изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има опасност от 

наводнение; 

4.1.4.Организира временно прекратяване на работата в помещения и участъци, застрашени от наводнение; 

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността. 

4.1.6. При възможност се изготвят диги от чували и пясък на застрашените участъци. 

4.2.След възникване на наводнение: 

4.2.1.Оповестява личния състав; 

4.2.2.Прекратява се работата; 

4.2.3. Прави проверка на изведените хора. Ако има липсващи, организира издирването им в сградите; 

4.2.4. Организира своевременно извеждане на персонала на безопасно място и се дават указания за тяхното 

поведение съобразно конкретната обстановка. Персонала и работниците се евакуират във високи сгради или 

високи участъци от местността; 

4.2.5.Оказва се долекарска помощ на пострадали, при възможност се осигурява храна, вода и подслон на 

евакуираните; 

5. След преминаване на наводнението се възстановява комунално енергийната система и производството. При 

наличие на наводнени сгради и съоръжения се отводняват. 

 



ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

 

МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

1. При силни снежни бури и ниски температури се прекратяват училищните мероприятия на открито. 

3. Осигурява почистването и опесъчаването на пътищата на територията на училището. 

3.1Осигурява режим на водната и водогрейната инсталация, за изключване на възможността от възникване на 

аварии и усложняване на обстановка та. 

3.3Подържа неперкъсната връзка с ПОбКЗНБА. 

3.4Организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост; 

3.5Организира информиране на личния състав за правилата за действие при създадената обстановка 

5.При невъзможност за придвижване до место живеенето, организира настаняването на личния състав в подходящи 

условия и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по домовете; 

             6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост; 

  7. При спиране на ток, вода и газ, се създава организация за за въвеждане на ред и избягване на 

струпване на хора по стълбища и коридори . 

 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, 

ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат . 

2.Ред за действие. 

След получаване на сигнал или съобщение за  авария, съпроводена с отделана на силно действащи отровни 

вещества, дейността на ПК в училището  се изразява в следното: 

2.1.Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите /изхвърлените/ 

в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на 

въздушните маси, отдалечеността на училището /детската градина, обслужващото звено/ от обекта; 

2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение. 

2.3.Незабавно оповестява намиращия се в училището  личен състав и дава указания за действия. 

2.4.Осигурява охрана на  училището . 

2.5.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата : 

2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в посока 

перпендикулярна на разпространението на токсичния облак на безопасно място /посочват се маршрутите и 

безопасните места /. 

2.5.2.Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/  за създалата се 

обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

2.5.3. Осигурява  първа до лекарска помощ при необходимост и взема мерки за транспортиране на 

пострадалите до болнично заведение.  

2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата: 

2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на 

предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали ; 

2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на 

дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на промишлените отровни вещества;  

2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част /предварително определените за целта 

помещения/   на училището /детската градина, обслужващото звено/ в зависимост от промишлените отровни 

вещества ; 

2.6.4. Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/  за създалата се 

обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

2.6.5.Осигурява  първа до лекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и взема мерки за 

транспортиране на пострадалите до болнично заведение.  

Забележка: 1. Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ предварително се определят  

помещения за херметизация. Същите  се херметизират с предварително осигурени изолиращи материали/ 

лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, тъкани и др./ 

2. За осигуряване  на личния състав 100% със ИСЗ, предварително се осигуряват противогази и се закупуват 

или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки.  

 

ЧАСТ ПЕТА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР 

 

ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО  



/ Дейността на комисията, състава и задачите  на групата за противопожарна защита, структурирането и 

разработването на  План за действия при пожар в училищната сграда се съгласува и разработва с Районна 

служба противопожарна и аварийна безопасност /РСПБЗН/. Същият е неразделна част от този план.  

 

1.При откриване на пожар /запалване/ незабавно се съобщава на тел.160 къде и какво гори и се уведомява 

ръководството на у-щето. 

                                                              Изпълнител - открилият пожара или друг изпратен от него 

2.Организация на евакуацията на учениците и персонала - Директорът на у-щето организира незабавно евакуацията 

чрез подаване на установения за това сигнал /по радиоуредбата и непрекъснато продължително звънене със 

звънец/. 

                                                                                       Отг.Директора / негов заместник/ 

3.Евакуация - учениците се извеждат незабавно, организирано и без паника през коридорите и изходите извън 

горящата сграда и на безопасно разстояние от нея /по указана схема/. 

                                                                                       Отг.учителите 

4.Гасене на възникналия пожар до идването на РПС: 

   -изключва се електрозахранването от електротехника 

   -гасенето на пожара се организира незабавно от момента на откриването. За целта се използват намиращите се в 

сградата противопожарни уреди и съоръжения. 

                                                                               Отг.персонала незает с евакуацията    

   -посрещане и насочване към мястото на пожара на пристигналите противопожарни автомобили и докладване на 

извършената до момента от персонала на училището по евакуацията и гасенето. 

                                                                             Отг.Директора / негов заместник/ 

 

 

 

ЧАСТ ШЕСТА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

 

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат. 

2.Дейност на ПК при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване. 

2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване  

Дейността на ПК се изразява се в: 

2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 2.1.2.Оповестяване на личния състав ; 

2.1.3.Инструктиране на личния състав; 

2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен 

плат;  

2.1.5.Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници по указаните от 

специалист от дирекция  ПБЗН способи ; 

2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи 

събирането на много ученици/деца/ на едно и също място като излети, екскурзии, игри  и т.н. ; 

2.1.7.До …………часа на …………целият личен състав да  си подготви памучно-марлени превръзки по дадения 

образец от специалист на дирекция ПБЗН; 

2.1.8.Подготвят се табелки с надпис “Водата - забранена за пиене”  

2.1.9.В лавката към училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани в солидни опаковки 

храни; 

2.1.10.Изгражда се комисия в състав :Нуркова ,Москова Маджирова 

която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита  в 

ученическия стол и лавката; 

2.1.11. Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ пред ученическия стол и входовете на училището; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за дезактивиращи 

разтвори и текстилни материали за почистване; 

2.1.12. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните 

продукти в училищното барче; 

2.1.13. Да се подготвят  и оборудват места  за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им; 

2.1.14.  Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 

2.1.15. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите; 

2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните лаборатории на общината 

или областта; 

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита наличния състав; 

2.1.18. Ако се получат указания от ПОбК за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и 

провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове; 



2.1.19. В часа на класа се разяснява на учениците  какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на 

радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;  

2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ПОбК /ПОК/. 

2.2. Дейност на ЩК след радиоактивно замърсяване. 

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване  на района се привеждат в 

действие и допълнително се извършва следното: 

2.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с опънат плътен памучен 

плат;  

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ нареждане;  

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

2.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки;  

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;  

2.2.6. Пред входовете, стълбището и училищния стол се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в 

зависимост от степента на радиоактивно замърсяване; 

2.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода; 

2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах; 

2.2.9. В столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;  

2.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищния стол. До осмото  денонощие се 

препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 

3. Осигуряване на мероприятията. 

 

ЧАСТ СЕДМА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 

1.Прогнозна оценка за въздействие върху  училището.  

2.Сигнали за оповестяване. 

Таблица за сигнали наПБЗН и средства за предаването им. Сигнали за видовете опасности, подавани за 

населението. 

3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат – РСПБЗН 

4.Ред за действие 

4.1.При опасност от наводнение 

 Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност,се изразява в: 

4.1.1.Организира дежурство и осигурява връзка с Щаб за координация към Общински съвет за сигурност; 

4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Щаба за координация към Общински съвет за 

сигурност; 

4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които има опасност от 

наводнение; 

4.1.4.Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение; 

4.1.5.Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността. 

4.2.След възникване от наводнение 

4.2.1.Оповестява личния състав; 

4.2.2.Прекратява учебните занимания; 

4.2.3.Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място и дава указания за 

тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка; 

4.2.4.Предава донесение до Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на училището и при необходимост 

иска конкретна помощ; 

5.Определя маршрутите и  местата  за извеждане пеша. 

6.Действия след напускане на наводнената зона. 

6.1.Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от наводнението; 

6.2.Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици. 

 

                                                     ЧАСТ ОСМА 

 

                ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И  

                              НЕЗАКОННА НАМЕСА В ДЕЙНОСТТА 

 

Общи положения: 

Планът е разработен на основание указанията на МВР    за решаване на задачи, свързани със сигурността на 

училището, както следва: 

Планът регламентира комплекс от мерки и действия, с които да се осигури защита на персонала и учениците, 

както и на сградата на училището от терористични посегателства 

– представител на ръководството; 

– членове на Кризисния щаб; 



– служители на охраната; 

– групите за действие към Комисия за действие при бедствия аварии и катастрофи. 

В своята дейност щабът се ръководи от конкретната обстановка и предприема всички мерки за опазване живота и 

здравето на училищния персонал. 

Независимо от ситуацията, пред която е изправен щабът, той и подчинените му групи спазват следните условия: 

– Да не се поставя в опасност живота на учениците и служителите; 

– Да се запази целостта и годността на училищната сграда. 

При получаване на сигнал до събирането на Щатната комисия, плана се осъществява от: 

– Председателя наЩатната Комисия – директор на НПГ,,Димитър Талев“ 

– инж.галина Сърбакова зам. Председател на комисията за защита при БАК. 

  

След оповестяване на длъжностните лица в зависимост от степента на заплахата се сформира групата за 

непосредствено ръководство на силите, като в нея се включват представители на МВР. 

 

Действия при незаконна намеса Време за действие Изпълнител 

1. Завладяване на сградата и вземане на заложници.     

Приемане на съобщението 

за наличие на терористи в 

сградата на училището се 

предава на директора.  

След 

получаване на 

сигнала 

  

Получилият 

сигнала 

  

  

Оповестяване на 

длъжностните лица в МВР, 

РСПБЗН, Бърза помощ. 

Привеждане в готовност за 

действие на различните 

групи и отцепване на 

района. 

Веднага 

  

  

След 

получаване на 

сигнала – 

веднага 

Пом.-директорът 

 Представител на ЩК 

  

  

  

Водене на преговори с 

терористите. Отначало те се 

водят от директора или 

психолога на училището. 

При възможност в хода на 

преговорите от 

завладяното помещение се 

извеждат служители или 

ученици. 

 

По решение на 

Щаба 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Обезвреждане и 

задържане на терористите – 

осъществява се от 

специализираните 

подразделения на МВР. 

След 

приключване 

на 

мероприятието 

  

СП на МВР 

  

  

  

  

В района на 

местопроизшествието се 

допускат само членове на 

аварийно-спасителните 

групи, служители на 

специализираните 

подразделения на МВР и 

членове на Щаба. 

След 

получаване на 

информацията 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Документиране на 

дейността. Групата за 

информация подготвя 

доклад за дейността на 

различните звена, който се 

разглежда от Щаба и се 

подписва от неговия 

ръководител. 

Веднага 

  

  

  

  

  

  

  

Групата за 

информация към ЩК 

  

  

  

  

  



   

   

 

По решение на 

Щаба 

  

  

  

Училищно ръководство 

  

  

  

  

2. Извършен терористичен акт на територията на 

училището. 
  

   

Служителят, получил информация незабавно 

информира директора и председателя на КДБАК или 

помощник-директора 

Веднага Получилият информацията 

Дежурният ПД или  

Председателят веднага оповестява всички 

длъжностни лица, които имат отношение към случая. 

  

Блокиране на района и повишаване на готовността за 

действие. 

Служителите от охрана с 

помощта на членовете на  
 

 

Събират се членовете на Крисисния щаб и се 

извикват силите на РУП, ППО и БМП, ако е 

необходимо. 

  

Действията се ръководят от специализираните 

служби, а КДБАК и УР съдействат. 
  

Възстановяване на нормалния ритъм на работа. При първа възможност Директорът 

 

6. Получена анонимна или явна заплаха за 

предстоящо задействане на поставено взривно 

устройство в училище. 

  

 

Приемане на съобщението. Служителят, приел 

съобщението за поставено взривно устройство в 

училището, прави всичко възможно за удължаване 

на времетраенето на разговора с цел получаване на 

информация относно мястото, времето за 

задействане и вида на взривното устройство. 

Веднага Директорът 

 

Уведомяване на директора, представителя на 

охраната, МВР, ПО. 

След получаване на сигнала  

 

Засилване на охранителните мерки и привеждане в 

готовност за действия. 

Членовете на Кризисния щаб се събират в 

подходящо помещение и поемат ръководството на 

провежданите мероприятия. 

След получаване на сигнала 
Председателят на 

Кризисния щаб 

Ако при оповестяването не е определено мястото на 

взрива, охранителната фирма поставя допълнителни 

постове и ограничава достъпа на хора в сградата на 

училището. Ако е конкретизирано помещението, в 

което е взривното устройство, заградителната 

дейност се насочва само около него. 

След евакуация на учениците, 

учителите и служителите 
 

Проверка на помещенията. Служителите на ДОТИ – 

МВР /по тяхна преценка, ако е необходимо/, 

извършват проверка на помещенията в присъствие 

на членовете на Кризисния щаб. 

След откриването Спец.поделения на МВР 

Откриване на съмнителни пакети, предмети и др. 

Незабавно се информира щаба и се отцепва района. 

Специалисти от ДОТИ – МВР провеждат мерки за 

проверка и обезопасяване при необходимост. 

Продължава проверката на помещенията до пълната 

убеденост, че няма поставени други взривни  

По решение на щаба ДОТИ 

устройства.   

Транспортиране на намерения предмет, съдържащ По решение на ДОТИ ДОТИ 



взривно устройство. Решението се взема от щаба по 

предложение на ДОТИ – МВР. Определя се мястото 

на обезвреждане, набелязва се маршрута за изнасяне, 

осигурява се специално МПС, повишава се 

готовността за провеждане на спасителни 

мероприятия. 

Унищожаване на съмнителния предмет. Групата на 

ДОТИ унищожава съмнителния предмет, информира 

щаба и съставя протокол. 

По решение на ДОТИ ДОТИ 

Документиране на дейността. Оперативната група за 

анализ и информация подготвя доклад за дейността, 

подписва се от ръководителя на щаба и се изпраща в 

СКИАД – МВР. 

След приключване на 

мероприятието 
 

Възстановяване на нормален ритъм. 

След приключване на проверката Щабът взема 

решение за временна забрана за ползване на сградата 

или за възстановяване на нормалния ритъм на 

учебния процес. 

По решение на Щаба Директорът 

След приключване на мероприятията за ликвидиране 

 на кризата, случаят се предава на НСБОП за 

доизясняване. 

След приключване НСБОП 

                                   
ЧАСТ ДЕВЕТА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЕНЯВАНЕ 

1. Наличие в близост на обекти,съхраняващи ,работещи или превозващи силно действащи отровни 

вещества, които биха предизвикали вторични поражения при поява на снежни бури, поледици или 

обледенявания. 

2. Органи и групи , с които ще си взаимодействат . 

3. Ред за действие.Дейността на Щатната комисия, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет 

за сигурност, се изразява в : 

3.1Осигурява режим на водната и водогрейната инсталация, за изключване на възможноста от възникване на 

аварии и усложняване на обстановката. 

3.2Осигурява почистване и опесъчаване на района пред и в двора на училището; 

3.3Подържа неперкъсната връзка с 3.4Организира осигуряването на първалекарска помощ при необходимост; 

3.5Организира информиране на личния състав за правилата за действие при създадената обстановка ; 

3.6 При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОбКЗНБАК за временно прекратяване на 

учебните занятия. 

 

ІV.МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ; 

 

ОСНОВНИ ЗАДАЧИ 

 

1. Разработване и поддържане на план за защита при бедствия. 

2. Своевременно информиране при възникване на бедствена ситуация: 

-  Единен европейски номер за спешни повиквания – 112 

- Оперативен комуникационен информационен център/ОКИЦ/ – ОУПБЗН-Благоевград  - 073/867496 

- Денонощно - дежурен при Общински съвет за сигурност – Гоце Делчев на телефон           0888006080; 

- Денонощно - дежурен при Областен съвет за сигурност – гр Благоевград на телефони      073884406. 

- Дежурен по Област                                                                                                                              073/882161 

3. Оповестяване на персонала и ограничаване достъпа до засегнатия район. 

4. Вземане на незабавни мерки за защита на персонала. 

5. Създаване на организация за своевременно откриване, извеждане и оказване на първа медицинска помощ на 

пострадалите и транспортиране в болнични заведения. 

6. Осигуряване на индивидуални средства за защита и създаване организация за раздаване в максимално съкратени 

срокове. 

 

V. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕТО НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

 

1. Ръководство и управление при възникване на бедствие или техногенна авария. 

 



 Щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи в 

НПГ,,Димитър Талев“грГоце Делчев.(ЩКСНАВР) 

1.1Състав на щаба. 

1.Мария Георгиева - председател 

2.инж.Соня Кюлевава- зам председател 

3. Васил Аратлъков-секретар 

4.М.Москова - спец.по Радиационна и хим.защита; 

5.Рая Маджирова - спец.по Медико-санитарна защита; 

6. Илия Павлов- спец.по осигуряване на реда и извеждане на учениците; 

       

Задачите на щаба са: 

- Да създаде организация за управление на обекта в бедствени ситуации. 

- Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение. 

- Да организира и проведе предвидените защитни мерки за персонала и работниците в зависимост от 

ситуацията 

- Да координира и взаимодейства със съставните части на единната спасителна система. 

Отговорно лице за задействане на плана: 

Мария Костадинова Георгиева.При нейно отсъствие плана се задейства от:Васил Любенов Аратлъков  

 Плана се въвежда в следните случаи: 

- при възникване на бедствие или авария засягащи територията на обекта 

- при въвеждане на национален, областен или общински план за защита при бедствия 

- при въвеждане на външен авариен план на „АЕЦ-Козлодуй” 

За подпомагане на щаба и извършване на конкретни дейности при бедствия и техногенни аварии се 

създават аварийни, санитарни и др. групи / прил. № 2/. Задълженията на групите са дадени в приложение № 7 

1. Време за готовност на щаба и групите: 

Оповестяване на Щаба се извършва съгласно Приложение № 3  от 3 до 5 мин. 

Щаба за координация се привежда в готовност в работно време до 15 мин. Извънработно време до 1 час и се 

събира в учителската стая, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и 

се доуточняват: 

-мероприятията за незабавно изпълнение; 

-редът за действия; 

-задачите; 

-редът за обмен на информация; 

-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 

 

  

1.Група за наблюдение и оповестяване 

  

1.1.Състав на групата. 

Ръководител - инж.Р.Шарланджиев 

Членове: 

             1.инж. Миглена Караякова            

             2.Георги Каръков 

             3. К.Кокошаров 

1.2.Задачи на групата: 

- да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност; 

-.да обходи района и да осигури първа информация за пострадали и състояние на сградния фонд; 

- да подпомогне Председателя на ПК на училището при изясняване на обстановката; 

-.да информира своевременно ПК за настъпили промени в обстановката; 

 

2.Санитарен пост 

. 

2.1.Състав на поста . 

      Ръководител - В.Нуркова 

      Членове: 

                  1.М.Москова; 

                  2.Рая Маджирова.   

2.2. Задачи на поста: 

- да участвува в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични мероприятия в училището; 

- да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на 

пострадалите. 

 

3.Група за получаване и раздаване на ИСЗ. 

 



3.1.Състав на групата. 

      Ръководител –:М.Урумова 

     Членове: 

                   1.инж.И.Ласин 

                   2. МарианаТонева 

3.2. Задачи на групата / да съхранява и обслужва наличните и полагащи се ИСЗ, да изготвя заявка за недостигащи, 

да води на отчет наличните и полагащи се, да създаде необходимата организация за раздаване при необходимост, 

да изготви списък с размерите на ИСЗ, да осигури подръчни средства за защита /ПМП / 

 

5..Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

5.1.Състав на групата. 

      Ръководител - инж.Ат.Савов 

     Членове: 

                    1.Димитър Самандов 

                    2.инж.Ив.Сиингартийски 

                     

5.2. Задачи на групата-Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата, да организира бързо 

затваряне на врати и прозорци, да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизация, да 

организира херметизирането и да следи за реда и дисциплината,когато то се използва по предназначение./ 

VI ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ. 

6.Група за противопожарна защита. 

Ръководител-Илия Павлов 

И членове: 

Димитър Мърваков 

Атанас Николов 

Кирил Парасков 

6.1.Задачи на групата /определят се съгласно инструкциите на РСПАБ и Заповед на Председателя на ЩК/. 

6.2.Кризисен щаб за действие при възникване на екстремна ситуации породени от неблагоприянтни 

метеорологични условия в състав: 

Ръководител: Васил Аратлъков 

И членове: 

Димитър Мърваков 

Атанас Николов 

Кирил Парасков 

Димитър Пасков 

6.3Задачи на групата: 

1.да организира бързо затваряне на врати и прозорци, да раздаде предварително осигурените подръчни средства за 

снегопочистване, отводняванеи др. Да организира почистване на проходите към училището .Да следи за реда при 

движение на големи групи от хора. 

 

1.2. Привеждане в готовност. 

Групите се събират в учителската стая. Доуточняват се задачите.Получават се видовете имущества . / /Приложение 

№ 5/  

VII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

 

Плана се въвежда в действие в зависимост от бедствието, /аварията / и мащабите. 

1. Оповестяване на л. с. 

1.1  В учебно време . 

Оповестяването се извършва от секретаря наПКЗБАК   съгласно Приложение №.5. 

1.2  Във периода между двете смени. оповестяването се извършва от дежурната охрана 

1.3  В периода от 19.00 ч до 07.00 ч 

Оповестяването се извършва от Васил Любенов Аратлъков-секретар  ПБ 

1.4  В почивни дни . 

Оповестяването се извършва Васил Любенов Аратлъков. 

За оповестяване се използват установените сигнали на “Гражданска защита” или други предварително известни 

, чрез наличните възможности: звънец, чести удари по звучащи предмети, радиоуредба.  

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да се избегне паника, 

е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, административния, 

обслужващия персонал и работниците , които да извършат мероприятията по информиране и организиране на 

действията на учениците /децата/.  

 
 

2.Осигуряване с ИСЗ 

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в общинския склад на “ Гражданска защита “  



2.1Получаване на ИСЗ. 

ИСЗ се получават от домакина на училището ,  той е и     началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ.За 

необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до ПОбК за ЗНБАК  съгласно Приложение № 7..    

Извозването на ИСЗ ще се извърши с  автомобил фиат ,,улайс»Рег. № АМ9144..с водач Иван Витанов 

2.2 Раздаване на ИСЗ. 

Раздаването става съгласно предварително изготвен разчет /Приложение № 8 ..При  раздаването се използва 

раздавателно-приемателна ведомост Приложение № 9....  

2.3.Изготвяне на защитни средства при недостиг /Памучно марлени маски/. 

При недостиг на ИСЗ ръководството на училището / детската градина / организира изработването на ПММ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  НЕВРОКОПСКА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ,,ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

 
                                                                                                                                                                    Приложение №1 

 

 

 

ЗАПОВЕД№............................ 

 

 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ 

 

 

На основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

 Да се изгради Щаб за координиране на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи в НПГ,,Димитър Талев“ гр.Гоце Делчев 

в състав: 

 Председател: Мария Георгиева 

 Заместник-председател: инж.Соня Кюлрева 

  

 

Членове: 

1. В. Аратлъков-секретар 

                 2. М.Москова - спец.по Радиационна и хим.защита; 

                 3. Анастасия Муслина - спец.по Медико-санитарна защита; 

                 4. Илия Павлов- спец.по осигуряване на реда и извеждане на учениците от училище; 

 

 

За работно място на Щаба определям :Учителската стая 

 

Телефони за връзка с Щаба: 

 

 Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав. 

Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ПДАСД. 

 

                                       Директор :........................... 

                                                                                                           /М.Георгиева/ 

 

Запознат: 

                 1. инж.Соня Кюлева.............................. 

                 2.В. Аратлъков....................................... 

                 3. М.Москова......................................... 

                 4. Анастасия Муслина........................... 

                 5. Илия Павлов..................................... 

 

 

 

 

 



                  НЕВРОКОПСКА  ПРОФЕСИОНАЛНА  ГИМНАЗИЯ ,,ДИМИТЪР ТАЛЕВ“ГР.ГОЦЕ ДЕЛЧЕВ 

 

 

 

Приложение № 2 

ЗАПОВЕД №.......................... 

 

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, 

АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ 

 

На основание чл. 36,   от Закона за защита при бедствия и за правилното организиране 

действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии и катастрофи 

 

НАРЕЖДАМ: 

 

Да се изградят следните групи за защита при бедствия , аварии и катастрофи в състав: 

   

         1. Група за наблюдение и оповестяване 

РЪКОВОДИТЕЛ:  

инж.Р.Шарланджиев 

 

ЧЛЕНОВЕ: 

1. инж. Миглена Караякова            

2.  К.Кокошаров 

        2. Санитарен пост 

РЪКОВОДИТЕЛ:  

Венета Нуркова 

 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Мария.Москова 

2. Анастасия Муслина 

 

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ 

РЪКОВОДИТЕЛ:  

М.Урумова 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. инж.Иван.Ласин 

2. МариянаТонева 

 

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/ 

РЪКОВОДИТЕЛ:  

инж.Ат.Савов 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Димитър Самандов 

2. инж.Ив.Сиингартийски 

 

5. Група за противопожарна защита  

РЪКОВОДИТЕЛ: 

Илия Павлов 

ЧЛЕНОВЕ:  

1. Димитър Мърваков 

2. Атанас Николов 

3. Кирил Парасков 



 

6. Кризисен щаб за действие при възникване на екстремна ситуации породени от 

неблагоприянтни метеорологични условия в състав: 
РЪКОВОДИТЕЛ:: 

 Васил Аратлъков 
ЧЛЕНОВЕ: 

1.Димитър Мърваков 

2.Атанас Николов 

3.Кирил Парасков 

4.Димитър Парасков 

 

              С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица. 

              Контролът по изпълнението на настоящата заповед възлагам на ПДАСД. 

 

                Директор:........................ 

                                                                                                                               /М.Георгиева/ 

 

1.Димитър Мърваков................................. 

2.Атанас Николов....................................... 

3.Кирил Парасков........................................ 

4.Димитър Самандов..................................... 

5.инж.Ив.Сиингартийски............................ 

            6.Марияна.Тонева......................................... 

            7.Мария Москова.......................................... 

 8.Анастасия Муслина................................... 

            9.инж. Миглена Караякова ..........................           

 10.К.Кокошаров............................................ 

            11. инж.Р.Шарланджиев............................... 

            12.В Аратлъков............................................... 

            13.И.Павлов................................................... 

            14 В.Аротлъков............................................. 

            15 Д.Спасов................................................... 

 

 

 



 

Приложение № 3 

 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ АВАРИЯ В 

НПГ,,Димитър Талев“ 

 

 

 

    

                                                                                    

 

Служител /работник/ който първи е 

получил информация за аварията 

 

Персонал 

ОПОВЕСТЯВАНЕ 

УЧИЛИЩНАТА 

РАДИОУРЕДБА 

УЧИЛИЩНИЯ 

ЗВЪНЕЦ 

Аварийни групи 

ОПОВЕСТЯВАНЕ –

УСТНО ИЛИ ПО 

ТЕЛЕФОН 

Членове на щаба: 

1.  Васил Аратлъков 

2.  Мария Москова  

3.  Рая Маджирова 

4.  Илия Павлов 

 

  

Зам. Председател 

Инж Галя Сърбакова GSM: 0884280010 

 

Секретар 

В.Аратлъков/GSM:0884280020 

Председател 

Мария Георгиева GSM:0887093099 

Европейски номер за 

спешни повиквания 

112 



Приложение № 4 

 

 

С Х Е М А 

 

за информиране на институциите за аварията 

в НПГ,,Д.Талев“ 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ 

ОУПБЗН-Гоце Делчев  
0751 / 6-01-12 

Дежурен общински 

съвет за сигурност- 
0888006080 



 

Приложение № 5 

СПИСЪК 

на видовете имущества на групите 

 

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1. Противогази – ГП 1  0 

1.2. Респиратори  0 

1.3. Памучно-марлени превръзки  700 

2. Медицинско имущество   

2.1. Санитарни чанти/аптечки  1 

2.2. Носилки  0 

3. Противопожарно имущество   

3.1. Пожарогасители  47 

3.2. Кофи  20 

3.3. Тупалки гумени  0 

4. Транспортни средства   

4.1 Леки аватомобили  1 

4.2 Товарни автомобили  0 

4.3 Багери, кранове, фадроми  0 

 5. Малогабаритна техника   

5.1 Моторни резчки/ъглошлайф/флекс  1 

5.2 Мотопомпи  0 

6. Друго имущество   

6.1 Лопати криви/прави  2 

6.2 Кирки  1 

6.3 Ръчни колички  1 

6.4 Чували за пясък  100 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ 

 

 

№ 
ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И 

ФАМИЛИЯ 
ДЛЪЖНОСТ 

ТЕЛЕФОНИ 

служебен 

дом

аше

н 

мобилен 

 

ОБЛАСТЕН СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 

 

 ДЕЖУРЕН 073884406.   

 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 

 

 ДЕЖУРЕН 0888006080   

 

ОУ ПБЗН 

 

 

 ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ 

НОМЕР ЗА СПЕШНИ 

ПОВИКВАНИЯ 

ДЕЖУРЕН 112   

 ОУ „ПБЗН”  ДЕЖУРЕН 0751 / 6-01-12   

 

ЩАБ ЗА КООРДИНАЦИЯ 

 

 
Мария  Георгиева 

Председател 
GSM:0887093099 

 
  

 Инж.Галина Сърбакова Заместник – председател GSM:0884280010   

 Васил Аратлъков Секретар GSM:0884280020   

 
Мария Москова спец.по Радиационна и хим.защита; 

 
GSM:0887325373   

 
Рая Маджирова спец.по Медико-санитарна защита; 

 
GSM:0893461408   

 
Илия Павлов- спец.по осигуряване на реда и 

извеждане на учениците; 

 

GSM:0887870715   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Приложение № 7 

 

ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ГРУПИТЕ: 

 

1. Група за наблюдение и оповестяване 

- Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и в 

района на обекта 

- Да обходи района на обекта веднага след бедствие, авария или катастрофа и да осигури 

първата информация за пострадали и състоянието на сгради и съоръжения; 

- Да подпомага Щаба за координация на при изясняване на цялостната обстановка след 

бедствие, авария   

- Да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката. 

                         

            2. Санитарен пост 

 - Да оказва долекарска помощ на пострадали с наличните медицински материали 

- Да подпомога изпратените медицински сили в усилията им за спасяване на живота на 

пострадалите. 

 

3.Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) 

- Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 

- Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 

- Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ; 

- Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират   

- Да осигури подръчни средства за защита /памучно-марлени превръзки, кърпи при липса на 

ИСЗ.   

              4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

/херметизиране на помещения/ 

 Ако има изградено защитно съоръжение /скривалище или ПРУ/: 

     - Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите; 

    - Да направи разчет и разпределение на персонала за настаняване в помещенията на 

защитното съоръжение при необходимост; 

    - Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация; 

     - Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва 

по предназначение; 

Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост: 

        -  Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;  

        - Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и 

отдушниците в сградата; 

-  Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на 

помещенията  ; 

-  Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително 

определените помещения; 

       - Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се 

използват по предназначение. 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

 

СПИСЪК НА ОПАСНИТЕ ХИМИЧЕСКИ ВЕЩЕСТВА 

 

№ 
Наименование на 

веществото 
CAS № Начин на съхранение 

Обем на 

съда 

/л. т. м/3/ 

Количество 

вещество 

/л. т. м/3/ 

Налягане 

1 НАФТА  
Цистерна № 1, хоризонтална 

стационарна 
6.3м3 

4.600т.-

5421л 
Атмосверно 

2 НАФТА  
Цистерна № 2, хоризонтална, 

вкопана 
6.3м3 

4.590т- 

5400л 
Атмосверно 

3 НАФТА  
Цистерна № 3, хоризонтална 

стационарна 
3.9м3 

16.701т- 

19649л 
Атмосверно 

4 НАФТА  
Цистерна № 4, хоризонтална 

стационарна 
3.75м3 

2.850т- 

3353л 
Атмосверно 

5 НАФТА  
Цистерна № 5, хоризонтална 

стационарна 
3.75м3 

2.865т- 

3371л 
Атмосверно 

6 НАФТА  
Цистерна № 6, хоризонтална 

стационарна 
3.75м3 

2.853т- 

3357л 
Атмосверно 

7 НАФТА  
Цистерна № 7, хоризонтална 

стационарна 
3.75м3 

2.874т- 

3382л 
Атмосверно 

8 НАФТА  
Цистерна № 8, хоризонтална 

стационарна 
3.75м3 

2.853т- 

3357л 
Атмосверно 

9 НАФТА  
Цистерна № 9, хоризонтална 

стационарна 
1.9м3 

0.916т- 

1078л 
Атмосверно 



 

 

 

СХЕМА 

НА ОБЕКТА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвя се обща схема обекта /фирмата, предприятието/ и схема на 

всеки етаж. На схемите се нанасят: 

-местата на кабинетите и стаи; 

-общи помещения, складове и др.; 

- производствени сгради 

-стълбища и асансьори; 

-спални помещения; 

-санитарни възли ; 

-защитни съоръжения /скривалища, противорадиационни укрития 

(ПРУ); 

-местата на съсредоточаване на хора; 

  -местата за съхраняване на опасни вещества. 

- обекти представляващи опасност 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Забележки: 

 

Плана се изготвя в 2 екз. Един от тях се предоставя на ОУПБЗН 

 

 
 

 

 

 



 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заповед за изграждане на ПК за защита при БАК. 

2. Заповед за изграждане на групи за защита при БАК 

3. Схема за оповестяване на комисията 

4. Схема за оповестяване на групите. 

5. Схема за оповестяване на личния състав. 

6. Таблица със сигналите на”Гражданска защита”  

7. Заявка за необходимост от ИСЗ. 

8. Разчет за раздаване на ИСЗ. 

9. Раздавателно-приемателна ведомост. 

10. Списък на материалите необходими за херметизация. 

11. Списък на видовете имущества на групите. 

12. Указателни табели. 

13. План за работата на комисията.. 

14. Карта / план /. 

15. Схема на училището . 

 

 

Секретар на ПК 

за защита при БАК 

на НПГ”Д.Талев” 

................./В.Аратлъков / 

 

 


