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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ: 
 

1. Основание за разработване на плана 

 Планът за действия при бедствия е разработен на основание чл.3, чл. 36 

от Закона за защита при бедствия, чл. 248 (1) – 250, Глава 12 от Наредба № 

7/23.09.1999 г. на Министерство на труда и социалната политика за минималните 

изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при 

използване на работно оборудване (ДВ.,бр. 88/1999 г.) и Указание на МОН за 

обучение за действие при бедствия и за оказване на първа помощ (2002 г.) 

2. Характеристика на района  

Езикова гимназия “Христо Ботев” се намира в една и съща сграда – 

(общинска публична собственост) с ОУ “Св. Св. Кирил и Методий” в квартал 

Байкал, в района заключен между бул. “Беломорски” и дерето на река. 

Непосредствено до учебното заведение преминава пътна артерия Кърджали-

Хасково, Пловдив през село Черноочене. На територията има възможности от 

възникване на бедствия, аварии и катастрофи, които могат да причинят големи 

поражения и да доведат до даване на човешки жертви.  

На територията на Общината е възможно възникването на бедствия, аварии /с 

природен или техногенен характер. Те могат да бъдат предизвикани от земетресения, 

наводнения, бурни и ораганни ветрове, свлачища, снегонавявания и обледявания, 

катастрофи, масови пожари, промишлени аварии, радиационни аварии или такива с 

трансграничен пренос на радиоактивни вещества, аварии и инциденти с токсични 

вещества, аварии и инциденти с боеприпаси и взривни вещества, особено опасни 

инфекции и др. Не се изключва и вероятност от възникване на явления или 

инциденти с неизяснени до момента произход, причини и реално обяснение. 

 

3.  Строителна характеристика на училището  

Обща площ  /кв.м/                                        6995 

Застроена площ /кв.м/                                  1395 

Незастроена площ  /кв.м/                        5600 

Брой на сградите/секциите/           2 секции – 1 ниска и 1 висока 

Етажност на всяка от тях                Ниска секция на 2 етажа, Висока секция 

на 4 етажа 

Степен на пожароопасност            Нормална 

Тип строителство  съгласно чл.123             Широкоплощен кофраж 

от Наредба №5 от 21.05.2001год.   

Подземни етажи /брой, характеристика/    1 котелно помещение и мазета, 

пожароопасен                             

 

Полуподземни етажи /характеристика/  1 барче, 1 плувен басейн със съблекални  

и котелно, пожароопасен. 

 

Първи етаж /характеристика/ :                      

 учителска стая, 1 кабинет на зам. директора,  

1 канцелария, 1 библиотека, 1 медицински кабинет, 1 физкултурен салон с две 

съблекални, 1 столова с кухня, 4 тоалетни, 1 компютърен кабинет,  Възможност от 

пожар. 
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Втори етаж/характеристика/:   

 1 дирекция, 1 канцелария, 1 Мет. Кабинет. 1 мокро помещение. Възможност от 

пожар  

 

Наличност на: 

Скривалище  /вместимост-брой хора/          -Не  

Скривалището се полза от :                          -Не 

Противорадиационно укритие /вмес- 

тимост-брой хора/                                              -Не 

Противорадиационното укритие се полза от:      -Не 

Басейн;                                                             -1 бр. 

Басейнът не работи;                                                -Да 

 

 

 5. Езикова гимназия  “Христо Ботев” има общо личен състав: 924,5 

От тях: 

Ученици/деца 844   , учители   63,5  , друг персонал   16    .                   

 

/Попълват се само онези данни, които се отнасят до съответното заведение!/ 

 

Сградата се ползва и от ОУ “Св. Св. Кирил и Методии”. Учениците от 

двете  училища учат на двусменен режим, като смяната се променя на учебен 

срок. 

 

 5. Цел на плана  

           5.1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, 

учителите, наличния друг персонал и учениците при възникване на бедствия, 

тежки инциденти, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и 

оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците.  

           5.2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при 

възникване на бедствия. 

           5.3. Запазване живота и здравето на  персонала на училището. 

 

6. Изводи от вероятната обстановка и основни задачи, произтичащи от нея. 

           За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и 

ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на 

мероприятията по защитата на населението и собствеността под ръководството 

на общинският щаб за координация за защита при бедствия, аварии и катастрофи.  

          Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква 

готовност за използване на всички способи и средства за защита и провеждане на 

предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им 

въздействие. 

         Изключително важно значение за успешната защита на населението имат 

превантивните дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира 

появата или развитието на бедствените явления, както и за отстраняване на 

предпоставките за аварии и катастрофи. 
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       Възможните последствия за населението за възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за 

защита и самозащита и своевременно информиране. 

 

ІІ. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА, СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
 

На територията на града е възможно възникването на бедствия, аварии или 

катастрофи, предизвикани от: 

1. Земетресение – В сеизмично отношение Община Кърджали  се намира 

под въздействието на Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. 

Територията на общината попада в зона с прогнозирана за VІІ-VІІІ степен на 

интензивност по макросеизмичната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник.  

            Разпределението на попадащите кметства в различните прогнозни зони при 

сеизмична активност има следния вид:  

 VІІ степен – Бойно, Кьосево и част от Кърджали; 

 VІІІ степен- Мургово, Черешица, Горна Крепост, Чифлик, Орешница и 

Мост. 

             При максимално проявление на прогнозираната сеизмична активност, 

обстановката в Общината ще се промени вследствие на тревогата, която ще обхване 

населението.  

            Човешки жертви не се очакват.  

            Ще се получат сериозни повреди на сградния фонд, комунално – енергийните 

мрежи, могат да възникнат пожари от  различен характер и с различни параметри. 

           Земетресенията (с последващите афтършокови трусове) могат да предизвикат 

дълготрайни негативни материални последици за населението от пострадалите 

региони. 

         2. Наводнение – При обилни или продължителни валежи и при интензивно 

топене на снеговете по поречието на река Арда могат да настъпят наводнения. 

Наводнения могат да настъпят и/или в резултат на преливане на водите, при 

пълно или частично разрушаване стените на големите или на малките язовири. 

На територията на Общината са картотекирани 6 язовира от местно и 2 от 

национално значение с рискови за населението и прилежащите територии 

характеристики. С последици ще се окажат наводнения, причинени от язовирите 

„Кърджали” и „Невестино”.   

           От язовир”Кърджали” се разглежда и планира повишаване водите в 

коритото на р. Арда при аварийно изпускане на водата или при обилни валежи и 

снеготопене да се достигне до преливане  от преливниците, така 

наречената”висока вълна”. При нея проектната кота на заливане е 231 м., при 

вероятност 1:10 000. Няма да бъдат пряко засегнати жилищни сгради. В ниската 

част на пазара може да се получи проблем с обратната канализация и мазетата. 

Освен това корекцията, която е направена на коритото на р. „Арда” в очертанията 

на гр. Кърджали, известна с името „Водното огледало” е направена с цел при 

висока вълна да се осигури безпрепятствено оттичане на реката и предпазване на 

бреговете от отнасяне. 
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           Катастрофално наводнение, породено от разрушаване стената на яз. 

„Кърджали” не се разглежда, поради практическата невъзможност това да се 

случи. 

           Потенциално опасни са отделни участъци от речните корита и земно-

насипните диги по поречията на р. Арда, където при висока вълна ще бъде 

наводнена земеделска земя от порядъка на няколко хиляди декара. 

          Няма опасност от наводнение на училището от р. Арда или други водоеми. 

Евентуално при спукване на водопроводни тръби в училището има вероятност 

водата да проникне в приземния етаж, където се намира парокотелното 

помещение и да нанесе поражение върху котлите и другото имущество. При 

намокряне на електрическата инсталация е възможно да се предизвикат къси 

съединения, а от тях и пожари. 

           3. Снежни бури, поледици и обледявания – Снежни бури не са характерни 

за региона на училището. В следствие снегонавявания е възможно в района на 

училището да възникнат някои затруднения-опасност от подхлъзване, от падане, от 

падащи висулки и други, които от своя страна могат да доведат до тежки физически 

увреждания. За целта е необходимо при снеговалеж да се почистят тротоарите 

покрай двора на училището и площадката пред входа на сградата, същите да се 

опесъчат, за да се избегнат тези опасности. Снежните бури, поледици и обледявания 

могат да доведат до нарушаване  в различна степенна нормалното функциониране 

на комунално-енергийните мрежи, транспорта, снабдяването със стоки от първа 

необходимост и др. Обледяването на дълекопроводи от електропреносната мрежа и 

на откритите съобщителни съоръжения ще доведат до прекъсване на 

електроснабдяването и нарушаванена съобщителните връзки в региона.       

4. Пожар – На територията на общината би могло да се получи усложнена и 

кризистна обстановка при възникване на масови горски и полски пожари. 

Възникването на масови пожари е възможно в горските масиви, а полски пожари - в 

ниските равнинни части или комбинирано – в значително по-широк параметър. Те 

могат да застрашат освен видовете насаждения, така и населени места с жилищни и 

стопански постройки, животни и материални ценности. Пожар може да възникне и в 

промишлени обекти, характерни с отделяне на по-ограничен или по-широк спектър 

от токсични газове и вероятности от усложняване на обстановката вследствие 

предизвикване на експлозии. Такива са обектите от текстилната, обувната, 

кожарската, химическата промишленост, обекти за съхранение, търговия и 

транспортиране на петролни продукти (бензиностанции, газстанции и др.). 

Определена за района вероятна степен на пожарна опасност - ІІІ-та.  

5. Крупни промишлени авариис опасни химични вещества – В общината 

работят промишлени потенциално опасни обекти, като по-значителни в рисково 

отношение са тези от металургичния, рудопреработвателния, текстилния, 

машиностроителния и търговския (с горива) сектор. Рисковите предпоставки 

произтичат главно при работа, съхранението и транспортирането на химически 

вещества – обект на основната им  или на допълнителна (спомагателна) дейност. 

Такива вещества могат да са изходни – за производство, прекурсори (междинни или 

полуфабрикати) и готови (крайни) продукти. При производствена авария, пожар в 

складово стопанство или при нарушаване на технологичния процес, съществуват 

реални предпоставки за аварийно (нерегламентирано) изтичане на тези промишлени 

отровни вещества, при което реално ще бъдат поразени в различна степен 
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работещия в обекта персонал, населението и околната среда (водите, атмосферния 

въздух). Най-големи количества опасни вещества се съхраняват в  „Монек –юг”АД 

(пропан), “Горубсо - Кърджали” АД, Пречиствателна станция за питейна вода 

„Енчец” и „Формопласт”- АД. 

Това налага провеждането на редица превантивни мерки, изразяващи се преди 

всичко в поддържане на безавариен режим на експлоатация на съоръженията и 

технологичните линии,осигуряване на индивидуални и колективни защитни 

средства по предварителни разчети, възможност за временно извеждане от опасните 

зони на население, животни и материални ценности. 

На територията на община Кърджали се намират 3 склада за пестициди 

(препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност), в които се съхраняват 

токсични отпадъци – забранени, негодни и неидентифицирани (стари, без опаковка) 

химикали. При пожар в складовите помещения, недобросъвестно разпиляване или 

умишлено-зловредни действия същите могат да предизвикат замърсяване или 

отравяне в различна степен на населени места, язовири и реки, с тежки и 

дълготрайни негативни последици. 

През територията на общината преминава значителен поток от транспортни 

средства, част от които превозват токсични вещества и при пътни катастрофи или 

аварии могат да възникнат условия или реално да се причинят замърсяване и 

отравяне на води, почви, хора и животни. 

Очаква се с отваряне на прохода Маказа за тежкотоварни автомобили, 

транспортния поток да нарасне, което може да доведе до зачестяване на пътно-

транспортните произшествия и инциденти (най-вече с товарни автомобили, 

превозващи горива). 

Състоянието на пътната и железопътна мрежа, както и организацията на 

контрола не навсякъде (входът на гр. Кърджали откъм с. Черноочене) не отговарят 

на изискванията и са допълнителни предпоставки за катастрофи с тежки последици. 

Потенциално опасните железопътни и пътни участъци на територията на 

общината са следните: 

 ж.п. участък - с. Перперек – с. Мост; 

 ж.п. участък – Автогара – кв. „Гледка”; 

 пътен участък – входа на гр. Кърджали от север (от пункта на „КАТ-

Пътна полиция”  до „Метеор 61” АД, на шосе І-5) 

6. Авария в АЕЦ – При възникване на радиационна авария в АЕЦ 

«Козлодуй», АЕЦ „Черна гора” в Румъния или при трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, общината ще попадне в зона на повишена радиация. Това 

ще наложи провеждането на превантивни мероприятия за защита на населението. 

Комплексът от мероприятия предвижда  защита на кожата и дихателните пътища от 

прякото или вторичното въздействие на високите фонови стойности на йонизираща 

радиация. Значителен по обем работи  ще представляват мероприятия по защита на 

храните, фуражите, водите, осигуряването на защитни средства (индивидуални и 

колективни) по предварителни разчети, йодна профилактика, извършването на 

евентуална евакуация или временно извеждане опасните зони. 
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ІІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В СГРАДАТА 

 
ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 
1. Ред за действие на Щаба 

По време на труса всички заемат най-безопасното място в помещението, в 

което се намират - под чинове, маси, под рамката на вратата, близо до 

вътрешната стена, колона и престояват там около 60 секунди. 

    След преминаване на труса Щаба  извършва следното: 

1.1. Специалистите по извеждане и по противопожарна защита –

извършват наблюдение за уточняване на обстановката в училището - пострадали, 

пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната система 

и др. и определят пътищата за извеждане на учениците. 

1.2. Специалистите по осигуряване на реда – Мария Темелкова и Иван 

Кръстев организира извеждането на учениците веднага след първия трус /след 

около 60 сек/ на определеното място -  в двора на училището, до баскетболните 

игрища, на разтояние по-голямо от височината на училището. 

1.3. Специалистът по медико-санитарна защита  - Светла Карамфилова, 

Мюжгян Фейзи, Милена Кьосева, Нефие Садула и Величко Карабоюков 
оказват първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до 

болнични заведения. 

1.4. Заместник- ръководителя  на щаба- Иван Димов  - АСД и 

класните ръководители или учителите, които са били в час по време на труса, 

правят проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, ученици 

организират издирването им в сградата. 

1.5. Секретарят на Щаба – Радка Попгеоргиева изготвя 

необходимата информация до  Общинския щаб за координация  при бедствия,  

информира дежурния в щаба на Регионалния инспекторат по образованието и 

поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за 

получаване на помощ и указания,  сигнализира на тел. 112 и дава информация за 

обстановката. 

             2.Определяне местата и маршрутите за извозване – Даниела 

Павлова- Директор, Петър Димитров - ЗДУД, Иван Димов - АСД. 

            3. Действия след напускане зоната на разрушения. 
            3.1. Класният ръководител/учителят издирва и уведомява родителите на 

пострадалите ученици; 

3.2. Класният ръководител/учителят издирва и устройва учениците, на 

които семействата са пострадали. 
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ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
 

      1. Ред за действие: 

   1.1.При опасност от наводнение 

   Дейността на Щаба, след като бъде уведомен от дежурния по Общински 

съвет за сигурност, се изразява в: 

   1.1.1.Секретарят на щаба – Радка Попгеоргиева организира 

дежурството  и осигурява връзка с дежурния в Общинския щаб за координация 

при бедствия. 

   1.1.2.Ръководителят на щаба – Даниела Павлова и зам.-

ръководителят на щаба – Иван Димов – АСД, организират изпълнението на 

всички решения, взети от Общинския Щаб за координация при бедствия. 

   1.1.3. Златка Тодорова  и Гюляй Наим, отговарят за организиране  

изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има 

опасност от наводнение. 

   1.1.4. Ръководителят на  щаба за координация при бедствия – 

Даниела Павлова организира временното прекратяване на заниманията в 

помещенията, застрашени от наводнение; 

   1.1.5. Даниела Павлова –директор и останалите членовете на Щаба 

за координация при бедствия  доуточняват  маршрутите и местата за 

установяване до преминаване на опасността. 

   1.2.След възникване на наводнение 

   1.2.1. Зам.- ръководителят на щаба – Иван Димов - АСД оповестява 

личния състав; 

   1.2.2. Ръководителят на щаба – Даниела Павлпва прекратява учебните 

занимания; 

   1.2.3. Специалистът по осигуряване на реда – Мария Темелкова , 

отговаря за своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно 

място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка. 

    1.2.4. Зам.-ръководителят на щаба – Иван Димов – ЗДАСД и  Петър 

Димитров – ЗДУД с помощта на класните ръководители правят проверка на 

изведените ученици, ако има липсващи организират издирването им в сградата. 

   1.2.5. Секретарят на щаба – Радка Попгеоргиева изготвя необходимата 

информация за състоянието на училището до общинския щаб за координация при 

бедствия, до РИО / Регионалния инспекторат по образованието/ за състоянието 

на училището  и при необходимост иска конкретна помощ.  

2. Места и маршрути за извеждане пеша – през изходите на сградата, през 

двора на училището  на естествена височина в кв. „Байкал.” 

3.  Действия след напускане на наводнената зона 

              3.1. Класните ръководители или учителя, в който час е станало 

наводнението извършват проверка на учениците и при откриване на не евакуиран 

ученик го издирват и уведомяват Щаба за координация при бедствия в ЕГ 

„Христо Ботев ”- гр. Кърджали 

 3.2. Класните ръководители или учителя, в който час е станало 

наводнението издирва и уведомява родителите на пострадали ученици. 
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ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 
 

1. Ред за действие: Дейността на Щаба, след като бъде уведомен от дежурния 

по Общински щаб за координация при бедствия, се изразява в: 

     1.1. Зам.- ръководителят на щаба – Иван Димов - ЗДАСД осигурява 

режим на водните и парни инсталации за изключване  възможността  от 

възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

               1.2. Селвер Шериф и Сабрие Мустафа осигуряват почистването и 

опесъчаването на района пред и в двора   на училището; 

                1.3. Секретарят на Щаба за координация при бедствия в училище – 

Радка Попгеоргиева поддържа непрекъсната връзка с Общинския Щаб за 

координация при бедствия  за помощ и указания; 

               1.4. Иван Димов - АСД и останалите членове на Щаба за 

координация при бедствия  в училището организират извозването на   

наличния състав до местоживеенето им, ако училището  се намира в друго 

населено място или е в извън населен район. 

               1.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, Секретарят на 

Щаба за координация при бедствия Радка Попгеоргиева организира 

настаняването на наличния състав в подходящи условия и изхранването им до 

осигуряване на   възможността за завръщането им по домовете; 

              1.6. Специалистът по медико – санитарна защита – Светла  

Карамфилова – медицинско лице в училището и член на санитарният пост, 

организират осигуряването на първа  долекарска помощ при необходимост. 

              1.7.Членовете на санитарния пост – организират информирането на 

родителите и близките за здравословното състояние на наличния състав и тяхното 

местонахождение; 

              1.8.Петър Димитров – Зам. Директор УД организира  информиране на 

личния състав за правилата за действия при създадената обстановка; 

              1.9.При необходимост Ръководителят на Щаба за координация при 

бедствия  - Даниела Павлова инация при бедствия и  Регионалния инспекторат по 

образованието за временно прекратяване на учебните занятия. 

             2. Места за настаняване - При необходимост да се осигурят места за 

настаняване в ученическите общежития от секретаря на щаба за координация 

в училището – Радка Попгеоргиева 
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ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 
               Съгласно чл. 9 от Наредба 8121з – 647/01.10.2014 за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите  (Обн. ДВ. бр.89 

от 28 Октомври 2014г.). и във връзка с Писмо с рег.№ 1589/09.11.2011 г.  са 

разработени 3 /три/ плана: 

 

1. План за действие при пожар в Езикова гимназия  „Христо Ботев”, гр. 

Кърджали. 

 

2. План за осигуряване на пожарна безопасност при извършване на текущи 

ремонти и на строителни и монтажни работи на обекти, за които дейности не 

се изисква разрешение за строеж, съгласно глава VІІІ-ма, раздел ІІІ от 

Закона за устройство на територията (ЗУД), включително в случаите, когато 

дейностите се изпълняват от други физически или юридически лица. 

  

3. План за евакуация при пожар на учениците и персонала на Основно училище 

„Св. Св. Кирил и Методий”, гр. Кърджали и на пребиваващите в обекта. 
 

 

 Плановете са съгласувани и разработени с Районна служба „Пожарна 

безопасност и защита на населението” /РС „ПБЗН”/. Същите са неразделна 

част от този план. 
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ПЛАН 
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР 

В ЕГ „ХРИСТ БОТЕВ” ГР. КЪРДЖАЛИ 

          Настоящият план е разработен на основание чл.9, ал.1, т.2 от Наредба 

8121з – 647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите  (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.). 

 
І. Последователност на действията при пожар 
1. Съобщаване за възникнал пожар; 

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно 

съобщава на тел. 112 и на Даниела Павлова – директор на училището и на Ангел 

Димитров - отговорник по пожарна безопасност /ПБ/.  

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното: 

а) длъжност и фамилия; 

б) наименование на обекта; 

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени 

хора. 

2. При постъпване на сигнал за пожар към директора на училището същият 

известява в зависимост от обстановката: 

2.1. Отговорниците по пожарна безопасност /ПБ/ в следната последователност: 

- Ангел Димитров тел. 0884432260 

- Дежурен охрана  – тел. 0882415234 

- Иван Димов – тел. 0889881553 

- Петър Димитров - тел. 0899443030 

- Радка Попгеоргиева– тел 0885641845 

- Митад Ферад – тел. 0887299418 

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както 

следва: 

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът; 

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;  

в) при необходимост се евакуират учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал от помещения, разположени на по-ниски етажи. 

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, ВиК дружества, 

РИО и др. 

3. Отговорниците по пожарна безопасност /ПБ/ организират незабавното 

напускане на застрашените лица от зоната (помещението). 
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II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и 

щетите до минимум. 

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е 

възникнал пожар. 

2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства 

за първоначално гасене на пожари. 

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от 

пожара, след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на 

съседни части на сградата. 

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за 

пожарна безопасност и защита на населението /ПБЗН/, за извършените действия по 

пожарогасенето и др. 

 

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар. 

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център 

за спешни повиквания на тел.112 и да уведоми директора на училището- 

Даниела Павлова и отговорника по пожарна безопасност /ПБ/- Ангел Димитров, 

както и застрашените лица. 

2. Директорът на училището – Даниела Павлова или длъжностното лице, 

назначено със заповед за осъществяване на организация и контрол за спазване на 

правилата и нормите за пожарна безопасност /ПБ/ Ангел Димитров, преценява 

естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация. 

3. Директорът на училището и отговорникът по ПБ: 

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане; 

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта; 

3.3. изключва технологичното оборудване. 

3.4. уведомява РИО за преустановяването на учебния процес. 

 

 

Изготвил:  

Иван Димов – Зам. Ръководител  на 

щаба 

за координация при бедствия 
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ПЛАН 
ЗА ОСИГУРЯВАНЕ  НА ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ ПРИ  ИЗВЪРШВАНЕ НА ТЕКУЩИ 

РЕМОНТИ И НА СТРОИТЕЛНИ И МОНТАЖНИ РАБОТИ НА ОБЕКТИ, ЗА КОИТО 

ДЕЙНОСТИ НЕ СЕ ИЗИСКВА РАЗРЕШЕНИЕ ЗА СТРОЕЖ СЪГЛАСНО ГЛАВА ОСМА, 

РАЗДЕЛ ІІІ ОТ ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (ЗУТ), ВКЛЮЧИТЕЛНО В 

СЛУЧАИТЕ, КОГАТО ДЕЙНОСТИТЕ СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ ОТ ДРУГИ ФИЗИЧЕСКИ ИЛИ 

ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА  

 

ЗА ОБЕКТ – ЕЗИКОВА ГИМНАЗИЯ 

 “ХРИСТО БОТЕВ”  ГР. КЪРДЖАЛИ 

               ЗА ВРЕМЕТО ОТ ...................... ДО………………………. 

 

Настоящият план е разработен на основание чл. 9, ал.1, т.3 от Наредба 8121з – 

647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите   
(Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.). 

 

№ 

ПО 

РЕД 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 

1 2 3 4 

 І. ПРЕДИ ЗАПОЧВАНЕ НА РАБОТА   

1. Да се проведе подробен инструктаж с всички 

строители, техници и монтажници по пожарната 

безопасност преди започване на работа, по 

време на работа и след работа. Инструктажа да 

се проведе по списък срещу подпис 

 

При 

ремонт

ни 

работи 

Иван Димов- 

АСД 

2. На свободна площадка на обекта да се обзаведат 

и обозначат с указателни табелки съгласно 

изискванията: 

    - място за пушене и отпадъци; 

     - място за ацетиленов и електроженов  

генератор; 

-  място за бутилка с кислород; 

-  място за карбитна каша. 

 

 

 Иван Димов- 

АСД 

3. Всички строители, техници и монтажници да се 

запознаят с видовете противопожарни уреди и с 

начина им на действие при пожар. 

При 

ремонт

ни 

работи 

Иван Димов- 

АСД 

4. Да се оставят на дежурство следните   
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противопожарни уреди и съоръжения: 

  - ……….………………………….бр. кофпомпи; 

  - ………………..…………бр. 2000 л. съд за вода; 

  - …...……………………бр.0.5м3 сандък с пясък; 

  - ……………………………………....бр. лопати; 

  - ……………………….……….бр. кофи за вода; 

  - ……………………….бр. пожарогасители 6 кг. 

 

Вълчо Кирев, 

Митад Ферад 

5. Всички строители, техници и монтажници, които 

ще извършват огневи работи на обекта да се 

запознаят с изискванията на глава пета  от 

Наредба 8121з – 647/01.10.2014 за правилата и 

нормите за пожарна безопасност при 

експлоатация на обектите  (Обн. ДВ. бр.89 от 28 

Октомври 2014г.). за изискванията за пожарна и 

аварийна безопасност при извършване на огневи 

работи. За всяка огнева работа, извършвана на 

пожароопасно и взривоопасно място, да се издава 

“разрешително” и се попълва Акт. 

 Иван Димов- 

АСД 

6. Всички горими строителни материали, ЛЗТ и ГТ, 

необходими за реконструкцията и ремонта да се 

съхраняват на пожарообезопасени места. 

  

Вълчо Кирев, 

лична 

отговорност 

7. Ел.осветителната инсталация и инсталацията за 

захранването на машините да се прокарват 

стабилно и се предпазват от механични повреди. 

 Иван Димов- 

АСД 

8. Да не се допуска нарушаване на защитното 

изпълнение на ел.инсталацията и съоръженията. 

 Вълчо Кирев 

9. Към  всички сгради, съоръжения, 

водоизточниции  и противопожарен инвентар в 

обекта да се осигурят и поддържат пътища и 

свободни достъпи.  

 Вълчо Кирев, 

Юксем Мюмюн 

и Митад Ферад 

10. При затваряне на отделни участъци от пътищата 

и изключване на водопроводната мрежа, 

незабавно да се уведомява ОУ "ПБЗН” и се 

вземат необходимите мерки за осигуряване на 

пожарната безопасност на обекта. 

 Юксел Мюмюн, 

Митад Ферад 

 ІІ. ПО ВРЕМЕ НА РАБОТА   

1. Да се разрешава започването на строителни, 

ремонтни и монтажни работи  само след 

изпълнение на всички мероприятия отразени в т. 

І от настоящия план.  

 Иван Димов- 

АСД 

2. Да не се допуска пушенето на цигари, паленето 

на огън, извършването на огневи работи, 

ползуването на неизправни машини и 

съоръжения на пожаро и взривоопасни места в 

обекта. 

 Иван Димов- 

АСД 
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3. Да не се допуска складирането на материали 

пред входовете  и изходите, ел.таблата и пред 

противопожарните уреди и съоръжения. 

 Дежурен охрана 

4. Да не се допуска по какъвто и да е повод 

нарушаването    на защитното изпълнение на 

ел.съоръженията и взривозащитата и 

подсилването на ел.предпазителите 

 Вълчо Кирев 

5. При спиране на тока своевременно да се вземат 

мерки за изключване на ел.захранването. 

 Вълчо Кирев 

6. Да не се допуска разливането на ЛЗТ и  ГТ в 

канализацията. 

 Юксел Мюмюн 

7. В края на работният ден всеки работник 

/служител/ е длъжен да  провери и остави в 

пожаробезопасно състояние своето работно 

място, апарати, машини и др., с които работи. 

 Лична 

отговорност 

 ІІІ. СЛЕД КРАЯ НА РАБОТНИЯ ДЕН   

1. Ежедневно преди напускане на работа 

ръководителят на  мероприятието  да следи за 

изпълнение на следното: 

а/ ежедневно да се почистват работните места, 

помещения и площадки от горими материали; 

б/ горимите течности да се прибират на 

пожарообезопасени  места; 

в/    да се изключват ел.инсталациите; 

г/  апаратите за извършване на огневи работи да 

се приберат на постоянните им места.  

 Ръководителят 

на ремонтните 

дейности 

 

При нарушение на противопожарните правила и неизпълнение на мероприятията ще 

се търси  административна отговорност съгласно Закона за МВР. 
 

……………………………..                                           РЪКОВОДИТЕЛ 

        /дата/                                                                  на ремонтните дейности:………… 

                                                                                     ………………………………………. 

                                                                                                /име, фамилия/ 
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П Л А Н 

 

ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР НА УЧЕНИЦИТЕ И 

ПЕРСОНАЛА НА ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  

„СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ”  - ГР. КЪРДЖАЛИ  

И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ОБЕКТА  

 
/ съгласно чл.11, ал.1 ОТ Наредба 8121з – 647/01.10.2014 за правилата и нормите 

за пожарна безопасност при експлоатация на обектите   

(Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.). 
 

 

I. Клас по функционална пожарна опасност на помещенията в сградата –  

Ф 4.1 

II. Категория на сградата в зависимост от обитателите – А 
 

№ 

по 

ред  

 

Наименование на 

действията 

 

 

Ред и 

последователност на 

действията 

 

Отговорник/ длъжност 

на изпълнителя 

 

Подпис 

1. Уведомяване на: 

- телефон 112, 

- Директора на 

училището- 

Даниела Павлова 

- отговорника по 

пожарна 

безопасност – 

Ангел Димитров и 

на лицата, 

пребиваващи  в 

сградата за 

възникнал пожар 

 Портиерите  на      

училището, който са 

на смяна или  

работещият, забелязал 

или установил 

запалване или пожар. 

 

2. Организиране на 

евакуацията 

Оповестяване на 

учениците, 

учителите и 

персонала чрез  

изградената в 

сградата 

- отговорника по 

пожарна безопасност-

Ангел Димитров, 
портиерите на 

училището който са на 

смяна или чистачите 
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автоматична 

пожароизвестителна 

инсталация или ел. 

звънец, както следва: 

- При пожар: 

пет къси 

позвънявания; 

- При 

обгазяване: 

редуване на къси 

и дълги 

позвънявания; 

- При 

наводнения и 

други: пет 

продължител

ни 
При прекъсване 

на 

ел.захранването 

се ползва 

механичен 

звънец от 

портиерите;  

 

съответно: 

 

ІII ет.,I смяна  

ІVет.,I смяна  

ІII ет. II смяна  

ІV ет. II смяна  

Каб. I  eт. I смяна  

Каб. I  eт. II смяна  

 

3. Евакуация – 

последователност: 

Незабавно 

напускане на 

сградата, 

съгласно 

приложената 

схема и 

маршрути. 

 

Изход А – главен 

вход 

 

Изход А 

І етаж – кабинети: 

1,2,3,4,5,6,7,8,9 

портиери 

и зам.-директори , 

стая чистачите, 

учителска стая, стая 

домакин и главен 

счетоводител, 

кабинет на 

училищен педаг. 

съветник, 

канцелария 

технически 

секретар, мед. 

сестра, ученическа 

кафе-сладкарница, 

библиотека, 

стоматологичен 

кабинет, класни 

стаи: 206,207 и 208 

Северно крило  I 

Всички ученици под 

ръководството на 

съответния учител и 

персонала 

 

Отг. Учителите които 

са в час и портиерите 

които са на смяна,  
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етаж – стая 1 и стая 

2; II етаж – 

канцеларии и 

дирекция 

  

Изход Б – до 

стълбището на 

стола 

 

 

Изход Б 

ІII етаж – класни 

стаи: 306,307,308. 

ІV етаж- класни 

стаи: 406, 407, 408, 

Физкултурен салон 

Всички ученици под 

ръководството на 

съответния учител и 

персонала 

 

Отг. специалистът по 

осигуряване на реда, 

дежурни учители 

както и  портиерите 

които са на смяна. 

 

4. Евакуация при 

особени 

обстоятелства: 

   

- при силно 

задимена 

обстановка; 

По горепосоченият 

ред и 

последователност. 

Отг. Иванка 

Янкулова, както и  

портиерите които са на 

смяна. 

 

- през нощта, в 

извънработно 

време; 

Уведомяване на 

телефон 112, на 

Директора на 

училището-Кера 

Петрова 

 

Отг. Портиерите на 

училището, които са 

на смяна 

 

 

- през зимата; Организиране на 

пункт за 

настаняване на 

евакуираните 

Светла Карамфилова 

,Златка Иванова 

както и  портиерите 

които са на смяна. 

 

- при опасност от 

разлив на лесно 

запалими течности 

/ЛЗТ/ и горими 

течности /ГТ/ 

Уведомяване: 

- на телефон 112; 

- на Директора на 

училището-Даниела 

Павлова;  

 

 

Отг. Иванка 

Янкулова, дежури 

учители, както и  

портиерите които са на 

смяна. 

 

5. Пожарогасене - 

действия за гасене 

на пожара 

- Чрез 

пожаротехнически 

средства за 

първоначално гасене 

на пожари-

пожарогасители, 

кофпомпи, пожарни 

кранове. 

Отг. Ангел Димитров 

и Вълчо Кирев, както 

и  портиерите които са 

на смяна и Митад 

Ферад - огняр 
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6. Спасяване или 

защита на 

имущество  

 Изключване 

на ел.захранването; 

 Затваряне на 

вратите към 

помещението или 

към зоната, 

обхваната от 

пожара, след 

приключване на 

евакуацията. 

Митад Ферад- огняр; 

Гюлай Наим- 

домакин; 

 

 

7. Посрещане на 

служителите от 

органите за 

пожарна 

безопасност и 

защита на 

населението /ПБЗН/ 

 Отг. Петър Димитров 

ЗДУД и Иван Димов 

ЗДАСД, както и  

портиерите които са на 

смяна. 

 

Кратко описание на 

недопустимите за 

използване маршрути и 

неправилните действия  

при евакуация (за 

конкретния обект) 

 Не се допуска евакуация през района на пожара 

Проверяващи лица от 

персонала за успешно 

проведена евакуация – 

дали всички от 

определения им район 

(помещение, отдел, цех, 

етаж и др.) са го 

напуснали 

1.Ангел Димитров - отговорник по пожарна безопасност; 

2. Мария Темелкова  - специалистът по осигуряване на реда 

3. Снежана Кузманова – група за наблюдение и 

оповестяване 

4. Радка Попгеоргиева –секретар на щаба 

 

 

1. По време на пожар, бедствия и други, персоналът изпълнява и 

подпомага разпорежданията на посочените длъжностни лица. 

2. Евакуацията да започне от помещението, където е възникнал 

пожара, а също и от помещенията, застрашени от разпространение 

на пожара. 

 

 

ИЗГОТВИЛ: 
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ЗАДЪЛЖЕНИЯ  НА  ДЛЪЖНОСТНИТЕ  ЛИЦА  ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ  НА  

ПОЖАР  ИЛИ  АВАРИЯ  ПРЕЗ  РАБОТНО ВРЕМЕ 

 

 
1. При възникване на пожар, лицето, открило пожара оповестява 

ръководството и персонала за възникналото бедствие и подава сигнал чрез 

най-близо намиращия се бутон за пожароизвестяване от монтираната 

автоматична пожароизвестителна инсталация /АИПП/ тип IRIS. 

 

2.  Действия на портиера: 

2.1.Уведомява РС “ПБЗН” – Кърджали на тел. 112 по получения сигнал на   

централата на пожароизвестителната инсталация за зоната на възникналия пожар; 

2.2.Отваря евакуационните врати на обекта; 

2.3.Насочва целия личен състав и пребиваващи в сградата лица към  

евакуационните изходи; 

2.4.Предприема гасителни действия с подръчни противопожарни уреди. 

 

3. Действия на технически персонал: 

3.1. Изключва ел.захранването; 

3.2.Извършва бърз оглед и запознава Директора с действителното състояние; 

3.3.Помага на портиерите при евакуацията на хората и изнасянето на имущество 

от сградата; 

 

4. Действия на обслужващ персонал: 

4.1.Уведомяват пребиваващите в сградата лица за възникналия пожар или  авария 

и осигуряват тяхната евакуация; 

4.2.Започват гасене с наличните противопожарни уреди; 

4.3.Оказват помощ при необходимост на пожарникарите за погасяване на пожара 

– съобщават данни във връзка с огнището на пожара, проходи, разположение на 

ел.табла, наличие на леснозапалими течности /ЛЗТ/, газообразни вещества, 

газови уреди и други данни; 

4.4.Улесняват придвижването на пожарникарите за гасенето на пожара; 

4.5.При възможност участват в изнасянето на незасегнато от пожара 

лекопреносимо имущество, инвентар и други ценни предмети и документи;  

4.6.При изнасяне на материали, имущество, инвентар следят да не се затрупват 

изходите и пожарните пътища. 

4.7.Напускат сградата и се събират на безопасно разстояние; 

4.8.Извършват проверка и съобщават за евентуално останали в сградата лица; 

 

5. Действия на учители и ученици: 

5.1.Следвайки указанията на портиерите, техническия и обслужващ персонал 

напускат сградата по възможно най-краткия и безопасен път; 

5.2.При необходимост поставят на устата и носа си навлажнета кърпа за 

предпазване от дима; 
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5.3.След извеждането от сградата се събират на безопасно разстояние, учителите 

правят проверка и съобщават на ръководството,  ако се установи, че има 

липсващи ученици. 

6. Действия на ръководния  персонал: 

6.1.Създава организация за събиране   и евакуиране на всички лица в сградата, на 

материали и ценности; 

6.2.Уведомавя РИО, МВР, Бърза помощ, РС „ПБЗН” за създалата се ситуация; 

6.3.Осигурява медицинска помощ на пострадалите; 

6.4.Осигурява транспорт за евакуация на хората; 

6.5.Прави оценка на загубите от пожара или аварията и информира службите. 

 
 

 

НАСТОЯЩИЯТ ПЛАН ДА СЕ ДОВЕДЕ ДО ЗНАНИЕТО НА ВСИЧКИ 

УЧИТЕЛИ , РАБОТНИЦИ И СЛУЖИТЕЛИ ЗА СВЕДЕНИЕ И 

ИЗПЪЛНЕНИЕ. 
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ПРИ АВАРИИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ 

ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 
 

 

1.Ред за действие 

След получаване на сигнал или съобщение за  авария, съпроводена с 

отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на Щаба за 

координация при бедствия в училището  се изразява в следното: 

       1.1. Зам.-ръководителя на щаба – Иван Димов- ЗДАСД се свързва с 

дежурния в Общинския Щаб за координация при бедствия и събира 

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  от обекта. 

   1.2. Ръководителят на Щаба – Даниела Павлова оценява обстановката и 

набелязва мероприятия за изпълнение; 

                 1.3. Секретарят на Щаба – Радка Попгеоргиева незабавно оповестява 

намиращият се в училището личен състав чрез редуване на къси и дълги 

позвънявания на училищния звънец и дава указания за действия; 

                 1.4. Специалистът по осигуряване на реда – Мария Темелкова – учител 

по ФВС осигурява охрана на училището. 

                  1.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата: 

  1.5.1.Специалистът по осигуряване на реда – Мария Темелкова, Дежурен 

охрана и учителите които преподават във времето на аварията 

организират максимално бързото извеждане на наличния състав от 

сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на 

разпространението на токсичния облак на безопасно място /според 

създалата се ситуация/.                                                                                                                                                                                    

       1.5.2.Секретаря на щаба – Радка Попгеоргиева. изготвя и предава от 

Ръководителят на Щаба за координация при бедствия в ЕГ „Христо 

Ботев” – гр. Кърджали – Даниела Павлова донесение до Дежурния в 

Общинския Щаб за координация при бедствия за създалата се обстановка 

и предприетите защитни мероприятия. 

     1.5.3.Специалистът по медико-санитарна защита – Светла Карамфилова 

и членовете на санитарния пост: Мюжгян Фейзи, Милена Кьосева, 

Нефие Садула и Величко Карабоюков осигуряват  първа долекарска 

помощ при необходимост и вземат мерки за транспортиране на 

пострадалите до болнично заведение.  
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1.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от 

сградата: 
 

  1.6.1.Златка Иванова и членовете на групата за раздаване на 

индивидуалните средства за защита /ИСЗ/:  раздават наличните 

средства за защита - памучно-марлени превръзки за защита на 

дихателните органи и съответните разтвори за неотрализиране на 

промишлените отровни вещества; 

  1.6.2. Мария Темелкова заедно с членовете на групата за оповестяване на 

помещенията: организират извеждането на учениците в безопасната част 

/предварително определените за целта помещения/ в училището. 

1.6.3. Секретарят на щаба- Радка Попгеоргиева изготвя и предава донесение 

от Ръководителя на Щаба за координация при бедствия  в ПГИ – Кера 

Петрова до дежурния в Общинския Щаб за координация при бедствия  за 

създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

 1.6.4. Специалистът по медико санитарна защита – Светла Карамфилова и 

членовете на санитарния пост: осигуряват  първа долекарска помощ в 

случаите, когато има обгазени и пострадали и вземат мерки за 

транспортиране на пострадалите до болнично заведение.  
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ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

 
     1. Дейност на училищния щаб при авария в  АЕЦ или трансгранично 

радиоактивно замърсяване. 
 

        1.1.Дейността на  щаба  се изразява  в: 

        1.1.1.Ръководителят на щаба – Даниела Павлова извършва оценка на 

обстановката и набелязва мероприятия; 

        1.1.2. Секретарят на щаба – Радка Попгеоргиева оповестява целия 

наличен състав чрез редуване на къси и дълги позвънявания на училищния 

звънец; 

        1.1.3.Зам. – ръководителя на щаба за координация в ЕГ „Христо Ботев” 

– гр. Кърджали – Иван Димов – ЗДАСД и Петър Димитров ЗДУД 

инструктират  наличния състав; 

        1.1.4. Златка Иванова осигурява  във всяка учебна стая или кабинет един 

прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат. 

      

        1.1.5. Ръководителят на щаба – Даниела Павлова разпорежда прекратяване 

на  учебните занятия на открито, както и всички извън училищни 

дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място 

като излети, екскурзии, игри  и т.н. ; 

    1.1.6. До 1 час след получаване на сигнала на целия наличен състав да  

бъдат раздадени от  членовете на групата за получаване и 

раздаване на индивидуалните средства за защита (или всеки да си 

набави сам) памучно-марлени превръзки по дадения образец от 

специалист на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” 

                 1.1.7. Медицинската сестра Светла Карамфилова да осигурят 

необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ 

и дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване.  

                 1.1.8. Светла Карамфилова – мед. сестра да  осигури необходимите 

разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на хранителните 

продукти в училищната сладкарница; 

       1.1.9Иван Димов и членовете на групата за раздаване на 

индивидуалните средства за защита /ИСЗ/: Гюляй Наим, Иван 

Кръстев, Елена Петрова да подготвят  и оборудват места  за 

изтупване на връхните дрехи и съхраняването им; 

                 1.1.10.Иван Димов и членовете на групата за раздаване на 

индивидуалните средства за защита /ИСЗ/: Златка Иванова, 

Юксел  Мюмюн,  да определят и оборудват места за измиване на 

ръцете; 

                 1.1.11. Иван Димов - ЗДАСД и Юксел Мюмюн да  приведът в изправност 

остъкляването и затварянето на прозорците и вратите; 

                 1.1.12. Петър Димитров - ЗДУД и Светла Карамфилова да организират 

извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 
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       1.1.14. Иван Димов - ЗДАСД планира и провежда ежедневни инструктажи 

за радиационна защита на личния състав; 

       1.1.15.Ако се получат указания от дежурния на Общинския Щаб за 

координация при бедствия за раздаване на йодни таблетки, 

цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице 

съвместно с изградените санитарни постове; 

 1.1.16.Класните ръководители в часа на класа  разясняват на учениците  

какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането на 

радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към 

тяхната лична хигиена;  

  1.1.17. Иван Димов ЗДАСД и Петър Димитров ЗДУД актуализират Плана в 

съответствие с Плана на   Общинския Щаб за   координация при 

бедствия. 

 

   1.2. Дейност на щаба в ЕГ „Христо Ботев” – гр. Кърджали след 

радиоактивно замърсяване  

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване  на 

района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:               

1.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през 

прозорец с опънат плътен памучен плат- контролира се от дежурните 

учители;  

1.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до 

второ нареждане- контролира се от дежурните учители;  

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

1.2.4.Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки- 

отговарят класните ръководители;  

          1.2.5. Почистването става само с мокър парцал и  поливане с вода- отговаря 

домакина на училището;  

     1.2.6.Пред входовете, стълбището и ученическата сладкарница се поставят 

мокри изтривалки, които се сменят често в зависимост от степента на 

радиоактивно замърсяване – отговаря домакина на училището и 

чистачките; 

    1.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода –  

 отг. ЗДАСД и чистачките. 

    1.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах –  

              отг. дежурните учители.  

1.2.9. В класните стаи и кабинетите да не се допускат ученици с връхни  

          дрехи и недобре почистени обувки-отговарят учителите. 

1.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищната 

сладкарница и павилиона. До осмото денонощие се препоръчва даване на суха 

храна в подходяща опаковка. 

    3. Осигуряване на мероприятията. 
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ІV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ 

СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 

МЕРКИ. РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 

 

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ: 
 

В училището са изградени: 

        1. Щаб за координация  за защита при бедствия: 

 

1.1.Състав на щаба: / Приложение №1/ 

 

        РЪКОВОДИТЕЛ НА ЩАБА: Даниела Павлова –  Директор 

        ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ: Иван Димов –ЗДАСД 

        ЗАМ.-РЪКОВОДИТЕЛ: Петър Димитров – ЗДУД 

        СЕКРЕТАР: Радка Попгеоргиева – ЗДУД 

 

       ЧЛЕНОВЕ:       

1. Катя Славова – специалист по Радиационна защита – учител по 

Физика и астрономия; 

2. Иванка Янкулова - специалист по химическа защита –учител по 

Биология и ЗО и Химия и ООС 

3. Светла Карамфилова. – Специалист по Медико-санитарна защита 

– медицинско лице в училище; 

4. Ангел Димитров– специалист по Противопожарна защита; 

5. Иван Кръстев – специалист по осигуряване на реда – учител по 

Физическо възпитание и спорт; 

6. Мария  Темелкова – специалист по осигуряване на реда – учител 

по Физическо възпитание и спорт; 

 

1.2. Задачи на щаба: 

        1.2.1. Да организира защитата на учениците, педагогическия и 

непедагогическия персонал при бедствия  – отг. Даниела Павлова; 
 

        1.2.2.Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение 

– отг. Иван Димов; 
 

1.2.3. Да поддържа органите и групите в  готовност за действия при бедствия 

– отг. Петър Димитров. 
 

2. Група за наблюдение и оповестяване 

2.1. Състав на групата: /Приложение 2/. 

 

                  РЪКОВОДИТЕЛ: Снежана Кузманова 

                             ЧЛЕНОВЕ:     1. Мирослав Кукев 

                     2. Веселин Вълчев 

                     3. Селвер Шериф 

                     3. Дежурен Охрана 
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            2.2.Задачи на групата: 

2.2.1. Да  организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от 

бедствия в района на учебното заведениеа – отг. Снежана 

Кузманова;  

         2.2.2. Да обходи района на училището веднага след бедствие и да осигури 

първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд- 

отг. Селвер Шериф, Дежурен Охрана; 
         2.2.3. Да подпомогне ръководителя на щаба на училището при изясняване 

на цялостната обстановка след бедствие- Мирослав Кукев, Веселин 

Вълчев; 
2.2.4. Да информира своевременно щаба за възникнали промени в 

обстановката – Митад Ферад,  Дежурен Охрана; 
 

3. Санитарен пост:  

 

3.1. Състав на поста: съгласно /Приложение №2/: 

 

РЪКОВОДИТЕЛ: Светла Карамфилова 

ЧЛЕНОВЕ:   1. Мюжгян Фейзи 

        2. Нефие Садула 

        3. Милена Кьосева 

        4. Величко Карабоюков 

    

 

            3.2. Задачи на санитарния пост: 

3.2.1.Да провежда ежегодно обучение за оказване на първа медицинска 

помощ на пострадалите при бедствия  – отг. Светла Карамфилова; 

3.2.2. Да участва в провеждането на всички санитарни и 

противоепидемиологични мероприятия – отг. Светла Карамфилова, 

Мюжгян Фейзи 

3.2.3. Да подпомага в реална ситуация изпратените медицински сили в 

условията им за спасяване на живота на пострадалите - отг. Мюжгян 

Фейзи, Нефие Садула, Милена Кьосева, Величко Карабоюков 

 
 

       4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита  

/ИСЗ/ 

 

             4.1. Състав на групата: /Приложение № 2/ 

РЪКОВОДИТЕЛ: Гюляй Наим 

ЧЛЕНОВЕ:  1 Златка Иванова 

     2  Юксел  Мюмюн 

     3  Иван Кръстев 

     4. Елена Петрова (тех. секретар)  

 

 

 



28 
 

   4.2. Задачи на групата: 

4.2.1. Поддържа и съхранява наличните и ИСЗ /индивидуални средства за 

защита/, съгласно дадените указания в пълна готовност за раздаване – 

отг. Гюляй Наим; 

4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване 

на необходимите количества и да осигури подръчни средства за 

защита /памучно-марлени превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в 

общината– отг. Златка Иванова, Елена Петрова; 

4.2.3. Да води точен отчет на наличните и полагащи се ИСЗ – отг. Златка 

Иванова 

4.2.4. Да създаде необходимата организация за осигуряване, бързото 

получаване и раздаване на ИСЗ, съгласно дадените указания от Щаба 

– отг. цялата група 

4.2.5. Да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ /индивидуални 

средства за защита/, които да се актуализират в началото на учебната 

година - отг. Иван Кръстев, Златка Иванова и класни 

ръководители. 

4.2.6. Място на получаване на индивидуалните средства за защита - 

склада на община Кърджали, който се намира в сградата на ЕГ 

„Христо Ботев”, в общо помещение с ИСЗ на учениците и 

персонала на ОУ „Св. Св. Кирил и Методий”. 

4.2.7.  Комисията  раздава индивидуалните средства за защита на класните 

ръководители, според броя на учениците, а класните ръководители 

раздават на учениците индивидуалните средства за защита – отг. 

Гюляй Наим, Юксел Мюмюн 
 

      
          5. Група за противопожарна защита: 

               5.1. Състав на групата: / Приложение №2/. 

              РЪКОВОДИТЕЛ: Ангел Димитров 

                         ЧЛЕНОВЕ: 1. Вълчо Кирев 

           2. Митад Ферад 

           3. Шазие Ибрям 

 5.2. Задачи на групата: 

           5.2.1. Да организира постоянен контрол за спазване на противопожарните 

норми и противопожарния ред– отг. Ангел Димитров 

          5.2.2. Да организира и провежда мероприятия с учениците, учителите и целия 

персонал за бързи действия при пожар – отг. Митад Ферад и Вълчо 

Кирев 

           5.2.3. Да извършва проверка на състоянието на противопожарните уреди 

като за констатираните нередности съставя протокол – отг. Група 

противопожарна охрана 
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V. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА СТРУКТУРИТЕ И 

ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА МЕРКИТЕ 

      Управлението на действията при бедствия се извършва от директора – 

Даниела Павлова, а при отсъствие или невъзможност от инж. Иван Димов 

– ЗДАСД. 

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от 

високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални 

и доброволни формирования, ръководството се извършва от - директор 

Даниела Павлова до пристигането на специализирани екипи и се 

продължават действията под ръководството на общия ръководител на 

спасителните работи. 

 

1. Оповестяване и привеждане в готовност на училищния щаб за 

координация при бедствия . 

  

1.1.Оповестяване на Щаба за координация при бедствия се извършва 

съгласно  /Приложение 3/. 

 

  Щабът за координация се оповестява: 

  - при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария  и 

пожар /т.е. при реална обстановка/; 

  - при провеждане на учение по Плана на Общинския щаб за координация 

при бедствия, аварии и катастрофи; 

  - при проверка на готовността на Щаба за координация при бедствия; 

  - по решение на Ръководителя на Щаба за координация при бедствия 

                       

 1.2.Привеждане в готовност на Щаба за координация при бедствия 

 

        Щабът за координация при бедствия  /съгласно Приложение 1/се събира 

на определеното място -кабинета на помощник-директори по учебната и  по 

административно - стопанската дейност на І етаж за 30 минути в работно 

време или 60 минути в извънработно време, 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 по хоризонтала и вертикала; 

 -съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и 

връзката с тях. 

 

2. Оповестяване и привеждане в готовност на групите: 

2.1. Оповестяване на групите 

Оповестяването е съгласно /Приложение №4/ 

 

2.2. Привеждане в готовност на групите  
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Групите се събират  в кабинета на помощник-директорите по учебната 

дейност и по административно-стопанската дейност на І етаж. Доуточняват 

се задачите. Получават се видовете имущества съгласно Приложение №13/ .  

3. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав: 

3.1. В учебно време / Приложение № 5/ оповестяването се извършва от 

Секретаря на щаба – Радка Попгеоргиеа. 

3.2. В периода между двете смени или ако от училището отсъства 

Секретаря на щаба, оповестяването се извършва от Петър Димитров - зам.-

ръководителя на щаба. Ако отсъства и зам.-ръководителя на щаба – Иван 

Димов оповестяването се извършва от лицето, което замества директора в 

училището, който поема временно ръководството и управлението на щаба. 

3.3. Във времето от 19:30 ч. до 7:00 ч. и в почивните дни оповестяването 

се извършва от портиерите в училището, които се обаждат на тел.112 и на всички 

членове на щаба  за координация при бедствие до явяването на щаба в училище. 

             За оповестяване се използват установените сигнали за защита на 

населението /Приложение № 6/ или чрез позвъняване на училищния звънец, 

както следва: 

- при пожар – 5 къси позвънявания; 

- при обгазяване – редуване на къси и дълги позвънявания; 

- при наводнения- 5 продължителни позвънявания 

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност на 

работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат 

информирани ръководството, педагогическия и непедагогическия персонал, 

които да извършат мероприятия по информиране и организиране на действията 

на учениците. 

4.Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/: 

 Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в: 

- склад на общината в сградата на училището / на ІV етаж до архив на 

ПГИ/; 

4.1. Получаване на ИСЗ: 

      Индивидуалните средства за защита /ИСЗ/ се получават от домакина на 

училището, който се явява ръководител на групата за получаване и раздаване на 

ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до Общинския щаб за 

координация за защита при бедствия съгласно Приложение №7. 

 

4.2. Раздаване на ИСЗ: 

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет – 

/ Приложение № 8/. 

 

При раздаване се използва раздавателно-приемателна ведомост -            

/ Приложение № 9/. 
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VІ. НАЧИНИ НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 

 

1. Органи и сили, с които ще си взаимодействат- 

     Училищният щаб за координация за защита при бедствия в ЕГ 

„Христо Ботев” гр. Кърджали взаимодейства с  Общинския щаб за 

координация при бедствия, РС „Пожарна безопасност и защита на 

населението” /РС”ПБЗН”/, РУ „Полиция” към ОД на МВР, Спешна 

медицинска помощ, РИО. 
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СПЕШНИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА: 

 

1.  Единен европейски номер за спешна 

помощ 

112 

2.  Дежурен по Областен съвет по 

сигурност 

6-59-60 

3.  Дежурен Общински съвет по 

сигурност   

6-73-97,  

6-93-36 

 

4.  Оперативния център /ОКИЦ/- РД 

на ПБЗН - гр. Кърджали 

8-71-12 

 

5.  Дежурен РИО   6-04-10; 6-27-20 

6.  Енергоснабдяване– дежурен 6-22-26 

7.  ВиК дежурен диспечер 6-46-48 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



34 
 

 

VІІ. КАРТА 

VІІІ. СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО 
 

Изготвена е схема на всеки етаж от сградата на училището. На всяка 

схема са нанесени: 

 

 Местата на кабинетите и класните стаи 

 Кабинети /канцеларии/ 

 Общи помещения, складове; 

 Стълбища и коридори; 

 Местонахожденията на противопожарните уреди и съоръжения; 

 Санитарни възли и др. 

 

 

Схемата на училището е разработена в три части:  
 

 За Ι етаж кабинети; 

 За северно крило (администрация и актова зала); 

 За II етаж (администрция);  

 За III етаж. 

 За IV етаж. 

 
 

В тях е отразено местонахождението на всички помещения в сградата, 

стълбищата, коридорите, входовете и изходите. Обозначени са и пътищата за 

евакуация при необходимост и помещенията с противопожарна техника – 

пожарогасители, пожарни кранове, кофпомпи. 

Същите схеми са изложени на видно място на всеки етаж, съгласно 

Наредба 8121з – 647/01.10.2014 за правилата и нормите за пожарна безопасност 

при експлоатация на обектите  (Обн. ДВ. бр.89 от 28 Октомври 2014г.). 
 
 
 

 

ИЗГОТВИЛ ПЛАНА: 

Петър Димитров- ЗДУД – Секретар   

на щаба за координация при 

бедствия 

 

 

 

 

 
 
 

 


