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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

 

Основание за разработване: 

Планът на обекта е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при 

бедствия (обн. ДВ. бр. 102/19.12.2006 г.), Закона на Министерството на вътрешните 

работи (обн. ДВ. бр. 17/24.02.2006 г.) и е съобразен с изискванията на чл. 20, ал. 1 от 

Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн. ДВ. бр. 124/23.12.1997 г.), 

чл. 248 от Наредба №3 за минималните изисквания за безопасност и опазване 

здравето на работещите при използване на лични предпазни средства на работното 

място (обн. ДВ. бр. 46/2001 г.), Наредба №7 за минималните изисквания за ЗБУТ на 

работните места при използване на работно оборудване (обн. ДВ. бр. 88/1999 г.) и 

Наредба №1-209/22.11.2004 г. за правилата и нормите на пожарна и аварийна 

безопасност на обектите в експлоатация (обн. ДВ. бр. 107/07.12.2004 г.). 

 Планът на обекта формулира метода за работа, основан на местоположението, 

оценката на степента на риск, модела за създаването на щаб за координация, реалните 

възможности за защита при бедствия на заведението и взаимодействието със силите 

на Единната спасителна система. 

Целта на плана е: 

            1. Да се прогнозират вероятните бедствия и извънредни ситуации, които е 

възможно да възникнат на територията и учебната сграда на 127. СУ „Иван 

Николаевич Денкоглу“ и очакваните последици от тях. 

           2. Да се създаде организация за работа и планирани действия на 

ръководството, учителите, временно пребиваващите, наличния друг персонал и 

учениците за защита при възникване на бедствия, аварии и катастрофи (БАК), 

застрашаващи живота и здравето им. 

3.  Да се разпределят отговорностите на органите за ръководство на обекта и 

задачите на персонала при възникване на бедствия или извънредни ситуации. 

          4.  Да се набележат превантивни мероприятия, да се организира ефективно 

изпълнение на евакуация  и проведат занятия и планомерни действия за намаляване 

на опасностите при възникване на БАК. 

       Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от 

Плана за защита при бедствия се възлага на Директора.  

Основни задачи: 

1. Създаване на Щаб за координация и поддържане на организация за оповестяване 

на ръководството, служителите, учениците и посетителите в обекта. 

2. Създаване, обучение и поддържане в готовност на аварийни групи за 

взаимодействие със силите на Единната спасителна система (ЕСС). 

3. Обучение на персонала. 

4. Вземане на решение относно способите за защита съобразено с произходящото 

събитие. 
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5. Организиране на обществения ред и сигурност в обекта. 

6. Всестранно осигуряване на дейностите по оповестяване, защита и евакуация. 

7. Опазване живота на служителите, работниците, децата и посетителите на обекта. 

8. Управление на наличните сили и средства. 

9. Провеждане на дейности за ликвидиране на последствията в начален стадий. 

10. Ограничаване на развитието на бедствието и провеждане на временно 

извеждане. 

 

 

ІІ. ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА 

 

1. Характеристика на района: 

 На територията на район “Средец” могат да възникнат стихийни бедствия,  

аварии и катастрофи, причиняващи щети и водещи до много човешки жертви. Най- 

вероятни от тях са: земетресения, производствени аварии в съседни райони, аварии в 

АЕЦ, градски пожари, заледявания, снежни бури и поледици. 

 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ е разположено в район с 4-

5 етажно жилищно строителство. Характеристиката на района не обуславя 

възникването на горски пожари, но не изключва пожари в „Борисовата градина” и 

сгради. Анализирайки вероятната бедствена обстановка район “Средец” не попада в 

заливната зона на язовир “Искър”, а вероятност от заливане от коритото на                р. 

„Перловска” е минимална. 

2. Строителна характеристика: 

Обща площ 4391 кв. м. 

Застроена площ 1334 кв. м. 

Незастроена площ 2981 кв. м. 

Брой на сградите 1/една 

Етажност на всяка от тях 3/три 

Степен на пожароопасност втора 

Тип строителство съгласно чл. 123 от 

Наредба №5 от 21.05.2001год. 

монолит 

Подземни етажи склад и скривалище 

Полуподземни етажи абонатна станция 

Първи етаж: централно крило – бюфет, външна стая, 

компютърна зала, тоалетна, учебна стая, 

касиер, малък физкултурен салон, голям 

физкултурен салон, 2 съблекални, 2 

тоалетни, склад за учебници, склад на 

майстора; 

западно крило – 2 кабинета, медицински 

кабинет, малък физкултурен салон, стая 

на физкултурника. 
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Втори етаж: централно крило – библиотека, кабинет 

по музика, 3 класни стаи начален курс, 

директорски кабинет, канцелария,  

компютърна зала, служебна тоалетна; 

западно крило – 5 класни стаи, 

методичен кабинет (физика) 

Трети етаж: стая на Педагогическия съветник, 8 

класни стаи, учителска стая, стая на 

учителя, стая на Помощник директорите 

по УД, 2 хранилища; 

западно крило – 4 учебни стаи. 

Два тавана централен и източен 

Подпокривно пространство почистено от горими материали и 

отделено с пожароустойчиви врати. 

Наличност на: 

Скривалище има 

Скривалището се полза от:  

Противорадиационно укритие  

Противорадиационното укритие се  

полза от: 

 

Басейн няма 

3. Училището е разположено в близост до улица с интензивно движение. 

4. 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу” има общо личен състав 959. 

От тях: 

ученици/деца 891 

учители             70 

друг персонал          5 

 

ІII. РИСКОВЕТЕ ЗА ОБЕКТА  

 

 ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА И УЧИЛИЩЕТО И ПРОГНОЗА ЗА 

ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ. 

(Прави се описание на обстановката, която може да се развие и от какво бедствие или 

авария може да бъде предизвикана – разработва се съвместно със специалисти от 

ОМбП и ЗБ на района, СУПБЗН). 

 1. от земетресение 

 2. от наводнение 

 3. от снежни бури, поледици и обледявания 

 4. от пожар 

 5. от авария в АЕЦ 
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 6. от тероризъм 

 ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ЗАДАЧИ, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ: 

1. От земетресение  
 Район “Средец” в сеизмично отношение, съгласно приетото райониране 

на страната попада в район с интензивност до ІХ степен по скалата на 

Медведев – Шпонхоер – Карник. При възникване на земетресение от такава 

степен на територията на района ще има много затрупани хора, нуждаещи се 

от помощ и останали без подслон, което налага всестранното им осигуряване. 

Сериозни нарушения биха възникнали в инфраструктурата на района, 

енергийната и водоснабдителната мрежа. Това би направило невъзможно 

функционирането на градския транспорт. Има реална предпоставка от 

възникване на епидемии.  

 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ се намира в квартал 

409, п-л ІV, местност „Центъра” на район “Средец”. 

 І корпус е изграден от две части – централна и западна. При 

земетресение над VІ степен е възможно срутване на сградата. 
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2. От наводнение 

 При продължителен и проливен дъжд е възможно да се запушат 

отводнителните канали по улиците: „Парчевич”, „Хр. Белчев”, „Ангел Кънчев” и да 

се наводни сутерена и двора. 

3. От снежни бури, поледици и обледявания 

 Възможно е възникването на снежни бури, поледици и обледявания, 

образуването на преспи около входовете на училището, откъм двора и спортната 

площадка. 

4. От пожар 

 При пожар в сградата е възможно да се отделят вредни вещества в 

помещенията, в които има мека мебел, от химическото взаимодействие между 

реактиви в хранилището в кабинета по химия, както и при горенето на други видове 

материи в класните стаи и кабинетите, които са опасни за здравето на личния 

състав. Възможни продукти, които могат да се получат при горене и разлагане на 

материалите в училището са: 

 

№ 

по 

ред 

Материали Продукти на горене и разлагане 

1 2 3 

1. Дървесина, плоскости от 

дървесина и други 

целулозни материали 

Въглероден оксид, въглероден диоксид, вода, 

дехидрополизахариди, алдехиди, нискомолекулни 

летливи вещества, оцетна киселина, амоняк, 

циановодород, азотни окиси, хлорни въглеводороди. 

 

2. Полиуретан Въглероден оксид, въглероден диоксид, 

циановодород, азотни окиси, изоцианати, 

ацетонитрол, акрилонитрил, бензонитрил, анилин, 

метан, етан, ацеталдехид. 

3. Полистирол и 

пенополистирол 

Въглероден оксид, въглероден диоксид, бензол, 

толуол, стирол, акрилонитрил, циановодород, 

азотни окиси. 
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4. Полиетилен Въглероден оксид или диоксид, етилен, метан, етан, 

пропан, пропилен, бутан, бутилен, парафин, 

формалдехид. 

5. Поливинилхлорид Въглероден оксид, въглероден диоксид толуен, 

метан, етан, ацетилен, пропан, пропилен, бензол, 

ксилол, фостен, хлороводород и др. хлорни 

органични съединения. 

6. Полиметилметакрилат Въглероден оксид, въглероден диоксид, 

метилметакрилат, наситени и ненаситени 

въглеводороди. 

6. От авария в АЕЦ и трансгранични радиоактивни замърсявания. 
 Възникването на аварии в АЕЦ и трансгранични радиоактивни замърсявания е 

възможно в случаите, при които не са спазени условията за безопасна работа и 

експлоатация, разрушаване на защитните бариери в АЕЦ; свързани са  с отделяне на 

радиоактивни вещества в околната среда. При неблагоприятни метеорологични 

условия е възможно преминаване на радиоактивен облак над територията на гр. 

София, както и утаяване на различни радиоактивни вещества в двора на 127. Средно 

училище „Иван Николаевич Денкоглу“. 

 

 ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ, 

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ: 
От изложеното по-горе и анализа на прогнозите за вероятните събития следва, 

че БАК биха предизвикали сериозни затруднения в нормалната работа на 

инфраструктурата в района на бедствията. Най-сложна обстановка би се 

създала от разрушително земетресение, наводнение, авария в АЕЦ и 

трансгранично радиоактивно замърсяване. 

 За намаляване на загубите и ликвидиране на последиците от БАК 

училището планира и съгласува мероприятия с местната администрация по 

защита на учениците. Дейността на Районния съвет по сигурност и защита при 

бедствия (РСС и ЗБ) има решаващо значение за превантивна защита и 

подпомагане на Щаба за защита на училището. 

 Обучението на учениците за защита и самозащита от БАК е важен 

приоритет. По определени теми за защита се кани специалист от районната 

администрация, КАТ, районният инспекторат или инспекторите от 01 – РС 

ПБЗН. 

 

 ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ 

БАК 

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ 

В училището трябва да се изградят: 

1. Щаб за защита при бедствия, аварии и катастрофи. 
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1.1. Съставът на щаба се определя със Заповед на Председателя на щаба в 

зависимост от конкретните условия и възможности на училището съгласно 

Приложение №1. 
1.1.1. Председател на щаба е Директорът на училището съгласно “Закона за 

защита на населението при бедствия”, чл.36. 

1.2. Задачи на щаба: 

1.2.1. Да организира защитата на учениците при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение. 

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

аварии и катастрофи. 

2. Група за наблюдение и оповестяване 

2.1. Състав на групата – Приложение 2. 

2.2. Задачи на групата: 

2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от 

бедствия, аварии и катастрофи в района на учебното заведение; 

2.2.2. Да обходи района на училището веднага след бедствие, авария или 

катастрофа и осигури първата информация за пострадалите и състоянието на 

сградния фонд; 

2.2.3. Да подпомогне Председателя на щаба на училището при изясняване на 

цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа; 

2.2.4. Да информира своевременно РСС и ЗБ на район “Средец” за възникнали 

промени в обстановката. 

3. Санитарен пост 

3.1. Състав на поста за оказване на първа медицинска помощ – Приложение 

2. 
3.2. Задачи на поста: 

3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противо-

епидемиологични мероприятия в училището. 

3.2.2. Да подпомогне в реална ситуация изпратените допълнително 

медицински сили в задачата им за спасяване живота на пострадалите. 

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

(ИСЗ): 

4.1.Състав на групата – Приложение 2. 

4.2. Задачи на групата: 

4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 

4.2.2. Да направи разчет за закупуване на ИСЗ при недостиг за учениците и 

персонала на училището за осигуряване на необходимите количества; 

4.2.3. Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 

4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото раздаване на ИСЗ; 

4.2.5. Да изготви списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се 

актуализират в началото на учебната година; 
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4.2.6. Да осигури подръчни средства за защита (памучно-марлени превръзки, 

кърпи) при липса на ИСЗ в района, училището. 

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за 

защита (херметизиране на помещения) 

5.1. Състав на групата – Приложение 2 

5.2. Задачи на групата   

5.2.1. Ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или ПРУ): 

 - Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно 

инструкциите; 

 - Да направи разчет и разпределение на учениците за настаняване в 

помещенията на защитното съоръжение при необходимост; 

 - Да се поставят указателни табелки по коридорите и помещенията; 

 - Да поддържа защитното съоръжение в добър вид за експлоатация при 

необходимост; 

 - Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, да се 

използва по предназначение. 

5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост: 

 - Да определят подходящи за херметизиране помещения в сградата; 

 - Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, 

прозорците в сградата; 

 - Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за 

херметизиране на помещенията; 

 - Да организира при необходимост бързо херметизиране на 

предварително определените помещения; 

 - Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, 

когато те се използват по предназначение. 

6. Група за противопожарна защита 

6.1.1. Състав на групата (определя се съгласно инструкциите на РС ПБЗН и 

Заповед на Председателя на щаба – Приложение 2) 

6.1.2. Задачи на групата – Приложение –план за действие. 

 

 ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 

1. На Щаба 
1.1. Оповестяване на щаба се извършва съгласно Приложение 3. 

Щабът се оповестява: 

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

и пожар (т.е. при реална обстановка); 

 - при провеждане на учения и тренировки по Плана на РСС и ЗБ за ЗНБАК; 

 - при проверка на готовността на ЩАБА; 

 - по решение на Председателя на ЩАБА. 

1.2. Привеждане в готовност на ЩАБА. 
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ЩАБЪТ (съгласно Приложение 1) се събира на определеното място, анализира 

обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се 

доуточняват: 

 - мероприятията за незабавно изпълнение; 

 - ред за действие; 

 - задачи; 

 - редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала; 

 - състав и задачи на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 

2. На групите 

2.1. Оповестяване на групите 

Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 3. 

2.2. Привеждане в готовност на групите 

Групите се събират веднага в работно и до +2 часа в извън работно време в 

дирекцията на училището. 

На място се доуточняват задачите.  

 

 УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ 

Извършва се от г-н Александър Лазаров, а при отсъствие или невъзможност от г-н 

Георги Славов. 

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

от високите етажи и други особени случаи и при участие на професионални и 

доброволни формирования, ръководството се извършва от  Председателя  на щаба   

г-н Александър Лазаров, а в последствие от ръководителя на място (компетентен 

специалист от службите) и продължават защитните действия под ръководството на 

общия ръководител на място, а под негово ръководство се провеждат спасителните 

работи. 

 

 РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ 

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите. 

1. Оповестяване на личния състав: 

1.1. В учебно време оповестяването се извършва от Секретаря на щаба –  

г-жа Таня Алексиева по телефона или от г-н Георги Славов. 

1.2. В периода между две смени, ако от училището отсъства Секретарят на щаба, 

оповестяването се извършва от г-н Красимир Куюмджиев – член на Щаба или от 

дежурния за деня в училището, който поема временно ръководството и 

управлението до пристигане на Председателя на щаба. 

1.3. Във времето от 19.00 ч. до 07.00 ч. оповестяването се извършва от дома от г-н 

Георги Славов. 

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от г-н Георги Славов. 
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За оповестяване се използват установените сигнали на Гражданска защита 

(Приложение № 5) или други предварително известни, чрез звънец. 

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

спасителните работи, 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 индивидуални средства за защита (ИСЗ): 

 При закупуване от училището и при заявка до район “Средец” от 127. Средно 

училище „Иван Николаевич Денкоглу“. 

 Получаване от района става при отпускане от Столична община по график след 

осигуряването им. 

2.1. Получаване на ИСЗ (при необходимост) 

2.1.1. ИСЗ се получават от домакина на училището, който се явява началник на 

групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ е необходимо да се 

изпраща ежегодно заявка до РСС и ЗБ на района за защита на населението при БАК; 

2.1.2. Необходимият транспорт за получаване на ИСЗ се осигурява от района. 

2.2. Раздаване на ИСЗ 

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет от домакина на 

заведението. 

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост. 

 

 

 УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

 

Щабът за защита при бедствия и аварии и изпратените специалисти от РСС и ЗБ; 

  

 Оперативен дежурен по Районен съвет по сигурност на район „Средец” – тел. 

02/988 04 33, 02/987 78 13/ 161; 

 Оперативен дежурен І РПУ СДВР – тел. 02/982 71 66; 02/872 25 74; 

 Национален телефон – 112 

 1–ва РС ПБ3Н – СДВР – 02/988 46 41; 

 Геофизически институт при БАН – 02/971 31 66; 

 

 

 КАРТА: На района – Приложение 6 

 

 СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО – Приложение 7 

 

 

IV. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ 
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1. Оповестяване за възникнало бедствие на територията на обекта се извършва 

чрез  мегафон.  

2. Извеждане и евакуация- съгласно  Плана за евакуация. 

3. Оказване на първа помощ - разчита се  на  екипи от  Спешна медицинска  

помощ. 

 4. Издирване и спасяване - разчита се на действията на екипите от единната 

спасителна система  за издирване и спасяване.  

5. Транспортиране до болнични заведения - с транспортни средства на Спешна  

медицинска помощ. 

 

1. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични 

поражения: 

 Високи сгради: зад училището на 4 – 5 метра се намират три частни жилищни 

триетажни сгради. 

 Високи дървета: зад училището на 3 – 4 метра в частен двор и в двора на 

училището в централната част има високо дърво. 

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат (ако са Ви указани) 

3. Ред за действие на щаба. 

След преминаване на труса (след около 60сек.) Щабът извършва следното: 

3.1. Уведомява оторизираните органи на тел. 112, РСС и УК, полиция и пожарна за 

произлязлото събитие. 

 Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището, 

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

система и др. и определя безопасни пътища за извеждане на учениците. 

3.2. Организира извеждането на учениците веднага след първия трус (след около 60 

сек.) на определеното място в градинката на ул. „Ангел Кънчев“ и ул. „Солунска“. 

3.3. Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира 

издирването им в и извън сградата; 

3.4. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и организира 

транспортирането им до болнични заведения; 

3.5 Прави необходимите донесения до РСС и УК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната 

връзка с Оперативния дежурен по районен съвет по сигурност тел. 02/9880433, тел. 

02/9877811/ 161 за получаване на помощ или указания. 

4. Определя местата и маршрутите за извозване. 

5. Действия на Председателя на щаба след напускане зоната на разрушения. 

5.1. Издирва по дневника и уведомява лично родителите на пострадалите ученици. 

5.2. Издирва и при необходимост устройва учениците, на които семействата са 

пострадали. 

 

2.  ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ: 
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1. Прогнозна оценка за въздействие на водите върху училището – няма. 

2. Сигнали за оповестяване – бързо биене на звънец. 

3. Органи и сили за взаимодействие: 

 Щабът за защита при бедствия и аварии и изпратените специалисти от 

РСС и ЗБ. 

 Оперативен дежурен на РС по сигурност – тел. 02/988 04 33 и тел. 02/987 78 11/ 

161; 

 Оперативен дежурен І РПУ СДВР – тел. 02/982 71 66; тел. 02/872 25 74; 

 ПБЗН – 112; 

 Национален телефон – 112 
 1-ва РС ПБЗН – СДВР – тел. 02/988 4641; 

 Геофизически институт при БАН – 02/971 31 66; 

4. Ред за действие 

4.1. При опасност от наводнение 

Дейността на щаба, след като бъде уведомен от Оперативния дежурен по районен 

съвет за сигурност, се изразява в: 

4.1.1. Организира дежурство и осигурява връзка с РСС и ЗБ за ЗНБАК; 

4.1.2. Осигурява изпълнението на всички решения, взети от местния щаб за ЗНБАК; 

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; 

4.4.1. Незабавно уведомява РСС и ЗБ на района за началото на бедствието; 

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 РСС и ЗБ за състоянието на училището и иска конкретна 

помощ; 

5. Определя места и маршрути 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 по дневника и уведомява лично родителите на пострадалите ученици. 
 

3. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И 

ОБЛЕДЯВАНИЯ: 
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1. Органи и сили за взаимодействие: 

 Щабът за защита при бедствия и аварии и изпратените специалисти от 

РСС и УК; 

 Комуникационно информационен център по сигурност – тел. 02/955 55 66; 

 Оперативен дежурен на РС по сигурност – тел. 02/988 04 33 и тел. 02/987 78 11/ 

161; 

 Оперативен дежурен І РПУ СДВР – тел. 02/982 71 66; тел. 02/872 25 74; 

 ПБЗН – 112; 

 Национален телефон – 112 
 1-ва РС ПБЗН – СДВР – тел. 02/988 46 41; 

 Геофизически институт при БАН – тел. 02/971 31 66; 

2. Ред за действие. 

Дейността на щаба, след като бъде уведомен от Оперативния дежурен по районен 

съвет за сигурност, се изразява в: 

2.1. Осигурява непрекъснат работен режим на водните и парни инсталации за 

изключване възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

2.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на училището; 

2.3. Поддържа непрекъсната връзка с РСС и ЗБ за ЗБАК за помощ и указания; 

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

2.5. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние 

на децата и личния състав и тяхното местонахождение; 

2.6. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при 

създадената обстановка; 

2.7. При необходимост изготвя предложения с точна мотивация до РСС и ЗБ за 

ЗНБАК и до Районната администрация за временно прекратяване на учебните 

занятия. 

 

4. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В 

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА 

ХОРАТА 

 

1. Органи и групи, с които ще си взаимодейства: 

 Щаба за защита при бедствия и аварии и изпратените специалисти от РСС 

и ЗБ; 

 Оперативен дежурен по РС за сигурност – тел. 02/988 04 33 и тел. 02/987 78 11/ 

161; 

 Оперативен дежурен І РПУ СДВР – тел. 02/982 71 66; тел. 02/872 25 74; 

 І ПУ – тел. 02/982 71 90; 

 ПБЗН – 112; 

 Национален телефон – 112; 

 1-ва РС ПБЗН – СДВР – тел. 02/988 46 41; 

 Геофизически институт при БАН – 02/971 31 66; 
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2. Ред за действие. 

След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на 

силно действащи отровни вещества, дейността на щаба 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 от обекта; 

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение; 

2.3. Незабавно оповестява щаба и намиращият 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 Оперативния дежурен по РСС и ЗБ за създалата 

се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

2.5.3. Осигурява първа долекарска 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 в зависимост от промишлените 

отровни вещества; 

2.6.4. Изготвя и предава донесение до Щаба на районния съвет за сигурност (РСС и 

ЗБ) за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

2.6.5. Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и 

пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение. 

Забележка: Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ 

предварително се съгласуват и определят помещения за херметизация. Същите се 

херметизират с предварително осигурени изолиращи материали (лейкопласт, тиксо, 

хартиени ленти и лепило, тъкани и др). 

За осигуряване на личния състав 100% с ИСЗ, предварително се осигуряват 

противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени 

превръзки. 
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Опитайте се да изолирате класната стая от директен достъп на въздух 

отвън!!! 

 

 

5. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР: 

 

При възникване на пожар в сградата на училището: 

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено и бързо напускане на 

застрашените помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, 

увреждане на здравето на застрашените деца, учители, административен и помощен 

персонал при възникване на пожар. 

I. При пожар се извършват следните действия: 

1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна безопасност и спасяване: 

 при пожар – тел. 112; 

2. Съобщаване на намиращите се в сградата деца, учители, административен и 

помощен персонал за необходимостта от временно извеждане: 

При пожар – присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност: 

 Съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 

 Помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения; 

 При необходимост се евакуират учениците, учителите, административният и 

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

3. Система за съобщаване на присъстващите в сградата 

При възникване на пожар в самата сграда (помещение): 

 - Служителят, забелязал или  установил запалване, пожар или авария, е длъжен 

да съобщи на застрашените хора, в канцеларията на училището или на охраната. 

 - При постъпване на сигнал за пожар към служителя от охраната, дежурния 

учител или друг служител , същият известява в зависимост от обстановката всички 

зони за необходимост от евакуация и службите за РС – ПБЗН. 

При възникване на пожар извън сграда (помещение): 

  При постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация, членовете на групата за 

противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната 

(помещението). 

Известяването се извършва в следната техническа последователност: 

 - по телефон; 

 - по мобилен телефон. 

При известяване на служба "ПБЗН" се съобщава следното: 

 - Кой се обажда, длъжност и фамилия; 

 - Наименование на обекта и къде се намира; 

 - Вид на възникналата опасност и темп на нарастване и има ли застрашени 

хора. 
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II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите 

до минимум 

При пожар: 
 - гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за 

първоначално пожарогасене само от инструктиран личен състав; 

 - изключване на електрическото захранване на етажа (сградата) с пожар; 

 - след приключване на евакуацията – затваряне на вратите към помещението 

или зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; 

 - след пристигане на служба "ПБЗН" се свежда информация за евакуацията, 

извършените действия по пожарогасенето и други, при поискване; 

 - при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за 

евакуацията, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск от 

служебните лица. 

III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения 

по време на евакуация при пожар. 

 Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана 

и Директора на училището, както и на застрашените лица с вик „ПОЖАР, ПОЖАР, 

ПОЖАР” и къде е забелязан. 

Директорът или член на групата за противопожарна защита: 

 1. Ръководи действията при временното извеждане. 

 2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при 

пожар. 

 3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага 

промени за подобряване на взаимодействието. 

Членовете на Щаба за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 

сформирана със Заповед на Директора на училището: 

 1. Съдействат при евакуацията на децата. 

 2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на училището. 

 3. Докладват за приключване на евакуацията на Директора (който е председател 

на щаба). 

 4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат 

промени за подобряване на взаимодействието. 

Физическата охрана на училището: 
 1. Преценява естеството на опасността, взема решение за необходимост от 

евакуация и го разгласява на всички присъстващи в училищната сграда. 

 2. Съобщава на служителите за ПБЗН, докладва на ръководството на 

училището. 

 3. Докладва на своята организация за възникналото бедствие; 

 4. Подпомага с информация службите за ПБЗН след тяхното пристигане. 

 5. Изключва цялостно или частично електрозахранването на етажа или сградата 

по разпореждане. 

Директорът: 
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 1. Отключва евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат 

занятия. 

 2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост (аварийни 

са изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но в състояние да 

улеснят евакуацията, при условие, че са незасегнати от опасните фактори). 

 3. Организира изключването на електрическото захранване на зоната, 

застрашена от пожар. 

 4. Организира усилена охрана за недопускане и връщане на хора в застрашените 

зони. 

 5. Докладва за обстановката. 

 6. Организира временното извеждане; 

 7. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при временното 

извеждане на децата. 

 8. Приема докладите на отговорниците за временното извеждане и наличността 

на учениците. 

 9. Докладва за приключване на временното извеждане и местонахождението на 

учениците. 

 

При пожар персоналът и учениците трябва да извършат следните действия: 

 

№ 

по 

ред 

Действие Изпълнител 

(отговорник) 

Забележка 

1. Съобщение на служба "ПБЗН" на тел. 160; 

(тел. 112) 

Открилият 

пожара 

 

2. Оповестяване на ръководството, на  

намиращите се в училището ученици, 

учители и помощен персонал 

Открилият 

пожара 

 

3. Напускане на помещенията и сградата, 

съгласно определените схеми и маршрути за 

евакуация 

Всички 

присъстващи 

 

4. Изключване на ел. захранването чрез 

етажното или главно ел. табло. 

Определеният за 

това служител – 

Марин 

Константинов 

 

5. Гасене или ограничаване на пожара с 

подръчни уреди за пожарогасене от 

инструктиран персонал 

Противопожарно 

ядро 

 

6. Насочване на РС – ПБЗН и докладване за 

обстановката по евакуацията и     

пожарогасенето 

Служител от 

физическата 

охрана 
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Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата. Състои се от 

ръководител и членове. 

Планове за действия и временно извеждане при пожар се разработват за всеки етаж 

от сградата поотделно, за цялата сграда на училището. 

За всеки етаж е направена схема на помещенията, тяхното разположение, 

разположението на алармено устройство, пожарен кран, ел. табло, пожарогасителна 

техника и др. 

Забележка: 

  Схемите са поставени на видно място. Посоката на извеждане се 

чертае със зелен цвят. 

6. ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

 

1. Органи и групи, с които ще си взаимодейства: 

Щабът за защита при бедствия и аварии и изпратените специалисти от РСС и 

УК 

 Комуникационно информационен център по сигурност – тел. 02/955 55 66; 

 Оперативен дежурен на РС по Сигурността на район „Средец” – тел. 02/988 04 

33; тел. 02/987 78 11/ 161; 

 Оперативен дежурен І РПУ СДВР – тел. 02/982 71 66; тел. 02/872 25 74; 

 ПБЗН – 112; 

 Национален телефон – 112; 

 1-ва РС ПБЗН – СДВР – тел. 02/988 46 41; 

 Геофизически институт при БАН – тел. 02971 31 66; 

 Бърза помощ – 112. 

2.1. Дейност на Щаба при опасност от радиоактивно замърсяване 

Дейността на щаба се изразява се в: 

 Получаване на информация от РСС и ЗБ 
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 способи от специалист на “Гражданска защита”; 

2.1.6. Прекратяват се 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.; 

2.1.7. До 2 часа след сигнала целият личен състав на училището да подготви памучно-

марлени превръзки по даден образец от специалист на “Гражданска защита”; 

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; 
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2.1.10. Изгражда се комисия в състав: 

 1. Петранка Нанова – мед. сестра 

 2. Джейлан Бойчева, която да упражнява ежедневен контрол върху личната 

хигиена на учениците и спазване на мерките за противорадиационна защита в 

ученическия стол и лавката; 

2.1.11. Да се монтират “виндфанг” (полиетиленови завеси) пред стола и входа 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 столовата; 

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 остъкляването и плътното затваряне на прозорците 

и вратите; 

2.1.16. Организира получаването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 

2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на 

личния състав; 

2.1.18. Ако се получат указания от РСС и ЗБ за раздаване на йодни таблетки, 

цялостната дейност се организира и провежда от медицинското лице съвместно с 

изградените санитарни постове; 

2.1.19. В часа на класния 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 РСС и ЗБ. 

2.2. Дейност на Щаба 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; 
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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 бюфет. 

До осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 

3. Осигуряване на мероприятията. 

 

 

 

 

7. ДЕЙСТВИЕ НА ЩАБА  ПРИ ЕВЕНТУАЛНА ТЕРОРИСТИЧНА 

АТАКА 

 

 Обикновено терористите нападат важни ведомства и учреждения, като атакуват 

едновременно хора от определена националност, раса или вероизповедание, 

представители на враждебна според тях общност. Може да атакуват важни 

промишлени обекти, административни сгради, молове, театри, училища и детски 

градини. Те най-често вземат заложници и поставят определени условия. Една такава 

ситуация е рискова, но има шансове за оцеляване. 

Мерки, които трябва да се предприемат от щаба и хората изпаднали в 

критична ситуация 

 Изключете електрическото захранване, с което оперирате! 

 Следвайте инструкциите на Координатора (г-н Александър Лазаров – 

Председател на щаба, г-н Георги Славов – Зам. председател или, ако те отсъстват, на 

г-жа Таня Алексиева – Секретар). 

 В случай на евакуация, напуснете сградата, следвайки пътя, маркиран на 

схемата за евакуация. 

 Започнете със самооценката, погледнете на себе си като на възможна цел на 

терористите. После оценете от същия ъгъл и другите заложници. Често е важно не 

кой сте, а кого представлявате. Ако похитителите решат да демонстрират твърдост, 

те могат да убият някой заложник, като обикновено избират жертва измежду най-

важните личности. 

 Ако имате близък контакт с похитителите, говорете само за себе си и 

семейството си. Постарайте се да създадете у тях представа за себе си като за 

обикновен човек. Тогава е по-вероятно и терористите да се отнесат по-добре с вас. 

 В никакъв случай не говорете за политика. Ако можете да стимулирате 

болестно състояние и умеете относително дълго да имитирате негови пристъпи, 

имате шанс да бъдете освободени в хода на преговорите, още преди инцидента да 

приключи. Ангажирайте мозъка си с някакви мисловни занимания, за да не ви 

спохождат лоши мисли.  

 

 Не изпадайте в паника и не правете импулсивни постъпки! 
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 Не демонстрирайте служебно и материално благополучие. Ако похитителят 

открие, че сте от “силните на деня” ще приложи към вас особено остри методи на 

терор, унижение и шантаж. Не привличайте вниманието към себе си. Похитителите 

непрекъснато търсят онези, които са готови да окажат съпротива и обикновено ги 

убиват. Внимателно и не натрапчиво следете действията на терористите. Ако ви се 

отдаде възможност – избягайте, така може да окажете неоценима помощ на силите за 

борба с тероризма, като разкажете за видяното. 

 Ако сте близо до изход, може да ви се открие шанс за бягство. Но то може да 

създаде проблеми на колегите ви и другите граждани наоколо. Изучавайте 

внимателно оръжието на похитителите. Ако примерно той е един и е с пистолет, 

шансът ви да оцелеете при бягството е по-голям. При удобен случай може да се 

опитате да го разоръжите. Преценете добре силите и възможностите си. 

 Най-опасно е когато терористът държи автоматично оръжие или взривно 

устройство, например граната. Бомби могат да бъдат заложени в цялата сграда, с цел 

да заплашат с взривяване, ако отвън се опитат да щурмуват. Автоматичното оръжие 

става много опасно, ако похитителите открият стрелба. Тогава се стреля на посоки и 

ще има много жертви. 

 Още при първия изстрел имате един приоритет: да залегнете или да се снишите 

колкото може по-ниско към пода. Мястото до прозорец е най-добро. 

 При използване на оръжие: 

  В началото на активната фаза на операцията по мегафон ще прозвучи 

командата “Залегни!”. В първите секунди на съпротивата терористите обикновено 

остават на крака и стават мишена на специалните части за борба с тероризма. 

  Вие залягате на земята!!! Трябва да лежите безмълвно и да не мърдате 

до крайното спиране на стрелбата. В този момент спец. частите, извършващи 

операцията, са крайно възбудени. Водени от инстинктите, отработени в тренировки, 

те могат да открият огън по всеки служител, работник или дете което мръдне или 

извика. 

  Най често освобождаването на заложници започва с хвърлянето на 

шумови гранати. От тях не само терористите, но и похитените временно изпадат 

в шок. 

  След прекратяване на стрелбата по команда на шефа на спец. отряда или 

друг такъв, трябва бързо и без паника да се изправите и да напуснете помещението 

през посочения изход. Реагирайте само на указания и команди и никога на своя глава, 

така може и да я запазите за по дълго време на раменете си. 

 Винаги запазвайте самообладание. ВИНАГИ ИМА ИЗХОД!!! 

 Забележки: 

1. Планът за действия при авария в АЕЦ за училищата в зоната за аварийно планиране 

на “АЕЦ Козлодуй” се разработва от областната дирекция на “Гражданска защита”, 

който попада в зоната и следата на радиоактивния облак. 

2. Обслужващи звена са изброените в Закон за училищното и предучилищното 

образование  и Наредба № 6 от 23.06.1994г. на МОН чл.2 (1). 

mailto:2222127@edu.mon.bg
https://127sou.com/
mailto:2222127@edu.mon.bg


127. СРЕДНО УЧИЛИЩЕ „ИВАН НИКОЛАЕВИЧ ДЕНКОГЛУ“ 

гр. София 1000, ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 

email: 2222127@edu.mon.bg , https://127sou.com 

ул. „Петър Парчевич“ №43, тел.: 0884-334-114, 2222127@edu.mon.bg 

 

 

 ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заповед на Председателя на щаба в зависимост от конкретните условия и 

възможности на училището – Приложение №1. 

2. Състав на групите: Определя се със Заповед на Председателя на щаба в 

училището в зависимост от конкретните условия и възможности – Приложение 2. 

3. Схема за оповестяване на щаба – Приложение 3. 

4. Схема за оповестяване на групите – Приложение 4. 

5. Дейности на училищния щаб при земетресения – Приложение 5. 

6. КАРТА на района - Приложение 6. 

7. СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

 

Приложение 4 

 

 

 

 

 

С Х Е М А 
 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ 

в 127. Средно училище „Иван Николаевич Денкоглу“ 

 
 

 
 

ЗАМ.ПРЕДСЕДАТЕЛ 
Георги Славов 

Тел: 0886185794 

 

Р-л на група за наблюдение и 

оповестяване - Милка Рашкова  

тел: 0886849463 

Р-л на санитарен пост 

Пламен Йорданов 

тел: 0888718661 

Р-л на групата по противопожарна  

защита – Георги Славов 

тел: 0884334170 

 

Р-л на група за поддържане и експло-

атация на колективните средства за 

защита – Красимир Куюмджиев 

тел: 08844525050 

 

Р-л на група за получаване и раз 

даване на ИСЗ - Атанас Наков 

тел: 0898313358 
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Приложение 5 
 

 

ДЕЙНОСТИ НА УЧИЛИЩНИЯ ЩАБ ПРИ 

ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
  І. ДИРЕКТОР 

 
1. Получава сигнал за земетресението /усеща труса, информация от 

персонала, други средства/. 

2. Събира информация за щети и поражения / по доклади от персонала, по 

информация от Районния съвет по сигурност, от Столичен инспекторат на 

МОН, от електронните средства за масова информация/. 

3. Събира членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия 

на пребиваващите, уточнява задачите им и осигурява тяхното изпълнение. 

4. Разпорежда евакуация. 

5. Ръководи действията на учителите и помощния персонал за своевременно 

извършване на евакуацията. 

6. Прави проверка на изведените ученици, разпорежда издирване на 

липсващите, разпорежда оказване на долекарска помощ на пострадалите и 

психологическа помощ при необходимост. 

7. Осигурява връзка с Районния съвет по сигурност в район „Средец” /чрез 

телефон, GSM,  радиовръзката на охранителната фирма, чрез куриер, като 

прави донесение за събитието и взетите мерки/. 

8. След получаване  на информация от електронните медии или указания от 

Щаба за изпълнение на районния план за защита при бедствия на район 

“Средец“ дава разпореждане за възобновяване на учебния процес или за 

разпускане на учениците. 

9. Организира издирване и уведомяване родителите на пострадалите деца. 

 

 

ІІ. ОТГОВОРНИК ПО ОПОВЕСТЯВАНЕТО /ЕВАКУАЦИЯТА/ 

 

1. Определя мястото за евакуация. 

2. Организира своевременно отваряне на аварийните изходи. 

3. Проверява за затрупани изходи и предлага алтернативни такива. 

4. Разпорежда сигнал за евакуация /след разпореждане на директора/ на 

отговорното лице. 
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5. Докладва на директора за приключване на евакуацията. 

 

 

ІІІ. ОТГОВОРНИК ЗА РЕД И СИГУРНОСТ 
 

1. Получава указания от директора.  

2. Проверява дали има пострадали, които се нуждаят от долекарска помощ 

или транспортиране до болнично заведение. 

3. Приема от учителите информация за броя на евакуираните и на липсващите 

лица и докладва на директора. 

4. Отговаря за дисциплината на мастото на събиране. 

 

ІV. УЧИТЕЛИТЕ 
 

1. Изпълняват указанията на директора и при поручаване на сигнал за 

евакуация извеждат учениците на сборния пункт съгласно Плана за 

евакуация на училището. 

2. Правят проверка на изведените ученици и докладват на пом. директора. 

3. Контролират да не се напуска сборния пункт. 

4. Следят за дисциплината на класа. 

 

V. ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ 

 
1. След нареждане на зам. директора /отговорник за евакуацията/ подава 

сигнал за евакуация. 

2. Отваря незабавно аварийните изходи. 

3. Насочва потока на евакуиращите се. 
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Приложение 6 - КАРТА на района 
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ТАБЛИЦА 
за сигналите на “Гражданска защита” и средствата за предаването им 

 

 

№ 

по  

Наименование  
Начин на предаване на сигнала 

ре

д 

на сигнала Чрез националните и 

местни  

радиопредаватели  и 

радиоретранслационни 

възли 

Сиренна система Други 

1. "Въздушна 

опасност" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Въздушна 

опасност! Въздушна 

опасност! Въздушна 

опасност!”· текстът се 

повтаря неколкократно, 

след което се дават 

указания за поведението 

на населението. 

Прекъснат вой на 

електромеханични и 

електронни сирени в 

продължение на 3 

мин. 

С локомотивни 

свирки, клаксони, 

камбани и др. С 

чести удари по 

звучащи предмети.  

2. "Отбой    от 

въздушна 

опасност" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Отбой от 

въздушна опасност! Отбой 

от въздушна опасност! 

Отбой от въздушна 

опасност!”· текстът се 

повтаря неколкократно, 

след което се дават 

указания за поведението 

на населението. 

Непрекъснат вой на 

електромеханични и 

електронни сирени в 

продължение на 3 

мин.. 

 

3. "Опасност от 

радиоактивно 

заразяване" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Радиоактивно 

заразяване. Радиоактивно 

заразяване. Радиоактивно 

заразяване”- текстът се 

повтаря неколкократно, 

след което се дават 

указания за поведението 

на населението. 

Вой на електронни 

сирени в продължение 

на 3 мин, последван от 

указания за 

поведението на 

населението. 

С чести удари по 

звучащи предмети. 

4. "Опасност от 

химическо и 

бактериологи-

ческо  

заразяване" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Химическо 

(бактериологично) зара-

зяване. Химическо 

(бактериологично) 

заразяване. Химическо 

(бактериологично) 

заразяване”- текстът се 

Вой на електронни 

сирени в продължение 

на 3 мин., последван 

от указания за 

поведението на 

населението. 

С чести удари по 

звучащи предмети. 
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повтаря неколкократно, 

след което се дават 

указания за поведението 

на населението. 

5. "Наводнение" "Внимание! Внимание! 

Внимание! Опасност от 

наводнение. Опасност от 

наводнение. Опасност от 

наводнение”- Текстът се 

повтаря неколкократно, 

след което се дават 

указания за поведението 

на населението. 

 

Вой на електронни 

сирени в продължение 

на 3 мин. последван от 

указания за 

поведението на 

населението. 
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