
 

 
 

 

УТВЪРЖДАВАМ 

ДИРЕКТОР: 

 / Даниела Павлова / 
 

 

 

Г Р А Ф И К 
За провеждане на часовете по  

„ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 
И ОКАЗВАНЕ НА ПЪРВА ПОМОЩ“ 
от класните ръководители през 

учебната 2021/ 2022 година 
 

VIII клас 

1  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи- 

Поведение и действия при бедствия, рискови за населеното място 

26.11.2021 

2  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - 

Пожари – горски и полски. Безопасно поведение 

                

14.12.2021 

3 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи  - 

Използване на средства за първоначално гасене на пожари 

  08.03.2022 

4 Оказване на първа помощ при бедствия и аварии- Основни 

жизнени показатели – съзнание, дишане и кръвообращение. 

Измерване на жизнените показатели. Клинична и биологична смърт 

03.05.2022 

5 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи - 

Индивидуални средства за защита – видове, използване 

     

14.06.2022 

 

 

 IX клас 

1  Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Промишлени аварии 

19.10.2021   

2  Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Поведение при обгазяване 

14.12.2021 

3  Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Биологично/бактериологично заразяване 

18.01.2022  

4  Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Епидемии, пандемии и епизоотии 

   

15.03.2022  

5 Защитата на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Колективни средства за защита на 

населението 

14.06.2022  

 

 

 

 

 



 

  

 X клас 

1  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Евакуация на населението от сгради и 

обекти. Спасителни дейности при промишлени аварии и природни 

бедствия 

09.11.2021 

2 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Поразяване от електричен ток – 

възможни причини и оказване на първа помощ 

07.12.2021 

3    Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Поведение при наводнения. Оказване на 

първа помощ при удавяне 

 25.01.2022 

4  Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Значение на психологичната помощ при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации 

 08.03.2022 

5 Защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи; 

оказване на първа помощ- Единна спасителна система. Развитие на 

доброволчеството 

  14.06.2022 

 

 

 XI клас 

1  Защита на населението при наводнения- Институции в Р 

България, свързани със защитата на населението при пожари, 

бедствия и извънредни ситуации 

 05.10.2021 

2 Оказване на първа помощ- Извънредни ситуации, предизвикани 

от злонамерени действия 

25.01.2022 

3  Защита на населението при земетресения.-  08.03.2022 

 

 

 

 XII клас 

1  Действие при природни бедствия    - Химическо 

замърсяване – възможни източници и поведение на населението 

08.02.2022 

2 Изучаване и практическо усвояване на училищните планове  за 

действие при бедствия  

22.02.2022 

3  Оказване на първа долекарска помощ -БМЧК  15.03.2022 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                  


