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ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ  

“ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” - СВИЩОВ 

 
Приложение към   т.6.39 

от Училищна политика за изграждане и функциониране на 

системата за финансово управление и контрол в ПДТГ 

„Д.Хадживасилев” 

 

 

 

  

 

 

П  Л  А  Н 

 

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, 

ПОЖАРИ И НАВОДНЕНИЯ 
 

 

 

ЧАСТ ПЪРВА 
  I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Характеристика на района  

Професионална държавна търговска гимназия ”Д.Хадживасилев” е разположена в централната 

част на гр. Свищов – в парцел І на квартал 70  по регулационния план на града и обхваща площ 

от  8 400 кв.м. Границите на района са следните: 

 на изток – ул. “Д. А. Ценов” 

 на запад – ул. “К.Д. Аврамов” 

 на север – ул. “К.Д. Аврамов” 

 На юг     – ул. “Д. Хадживасилев” 

Релефът на училището е равнинен с надморска височина до 150 метра. Климатът е 

умерено-континентален с преобладаващи западни ветрове. 

Данните са взети от План на общинска комисия за защита на населението при бедствия, 

аварии и катастрофи – Свищов. 

 

2. Строителна характеристика на училището. 

Обща площ    /кв.м/                                      9 215 

Застроена площ  /кв.м/                                      2405       

Незастроена площ   /кв.м/                              6 810 

Брой на сградите /секциите/                             пет 

- Сграда за образование    – ЗП  - 2063 кв.м.; двуетажна постройка 

- Пристройка към сграда за образование  – ЗП – 231 кв.м.; едноетажна  постройка 
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- Сграда –хангар, депо, гараж   – ЗП - 18 кв.м.; едноетажна постройка 

- Селскостопанска сграда    – ЗП  - 75 кв.м.; едноетажна 

- Сграда –хангар, депо, гараж   – ЗП  - 18 кв.м.; едноетажна постройка 

Етажност на всяка от тях                                        един/два етажа                                                          

Степен на пожароопасност                             средна 

Тип строителство                                 масивно    

  

Сутерен - складови помещения, фитнес зала, съблекални, бани, тоалетни, физкултурeн 

салон, зала-аеробик, помещение за отдих на учениците с бюфет, котелно 

помещение .        

Първи етаж - двадесет и една стаи, архив, музей, фоайе, коридори,  стълбища 

Втори етаж     - осемнадесет стаи, Аула, коридори              

Таван 

 

Наличност на: 

Скривалище                                  - няма 

Противорадиационно укритие   - няма 

Басейн                                           - няма 

 

3. Училището е разположено в близост до: 
 Главен път с интензивно движение                                    

  

4. Личен състав на ПДТГ”Д.Хадживасилев” :     332 души 
От тях: 

ученици                298  /294 в дневна форма и 4 в самостоятелна/ 

педагогически персонал                   26 

непедагогически  персонал          8 

 

Училището работи целодневно в дните от понеделник до петък от 07.00 ч. до 19.30 

часа в учебно време и  от  07.45 ч.  до17.30 часа в неучебно време.               

 

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

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

учителите, другия персонал и учениците при възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи /БАК/, застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на 

обстановката, даденостите и категорията на учениците . 

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване 

на БАК. 

3. Запазване живота и здравето на личния състав на училището . 

 

III.   ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО  И ПРОГНОЗА 

ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ 

1. От земетресение              

Град Свищов и цялата община попадат под влиянието на външно огнище 

на земетресение от Вранчанския район /Република Румъния/, характеризиращо се с 

магнитуд равен и по-голям от VІІ степен по Рихтер и интензивност VІІІ степен по 

Медведев-Шпонхойер-Карник. Дълбочината на огнището на земетресението е 80 -120 

км. Именно в този район са ставали едни от най-дълбоките земетресения в Европа , а 

най-тежки последици на територията на Република България са били в гр. Свищов. 

При силно земетресение най-тежка обстановка ще се създаде в гр. Свищов 

и околните селища, където гъстотата на населението и масовото му пребиваване са 
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най-големи. Прогноза за последствията от евентуално земетресение – безвъзвратни 

загуби сред населението; силни и средни разрушения на сградния фонд; промишлени 

аварии с изтичане на промишлени отровни вещества и пожари в обекти на 

националното стопанство; пропукване или разрушаване на стените на предпазната 

дига на река Дунав и микроязовирите; нарушаване движението на автомобилния и 

железопътния  транспорт; нарушаване целостта и ефективността на комунално-

битови и енергийни мрежи; възникване на епидемии. 

2. От наводнение 

Наводнения в община Свищов могат да възникнат при: 

 Частично или пълно разрушаване стените на предпазната дига на река 

Дунав – за промишлената зона на гр. Свищов и северната част от с. 

Вардим; 

 Затлачване на отводнителната канализационна система на гр. Свищов 

  

3. От снежни бури, поледици и обледявания 

През зимните месеци в резултат на обилни снеговалежи, силни ветрове и 

отрицателни температури, могат да възникнат обледявания в резултат на които: 

 Да бъдат затрупани и станат непроходими пътища от четвъртокласната и 

третокласна пътна мрежа; 

 Да бъдат прекъснати далекопроводи и да останат без електрозахранване и 

съобщения административни и други сгради в града, както и кметствата 

на община Свищов; 

 През летния период резки промени в температурата могат да доведат до 

краткотрайни проливни дъждове и бури, често съпроводени с градушки и 

силен вятър. 

4. От пожар 
В сградата на училището пожари могат да възникнат: 

 При неправилно използване на електроуредите в кабинети, класни стаи и 

административни помещения, физкултурен салон, зала за аеробика, 

фитнес-зала, стая за жената и др.; 

 В котелно помещение; 

 При използване на запалителни материали в и извън сградата на 

училището; 

 При неизправност на електрическата инсталация в сградата на 

училището. 

5. От крупни промишлени аварии 

В непосредствена близост до училището няма разположени големи 

промишлени обекти, в които да се получат значителни производствени аварии. 

На територията на община Свищов има голям производствен обект -

“Свилоза” АД и „Свилоза ЯРН” ЕООД работещи с промишлени отровни вещества. 

Други предприятия /“СофБиоЛайф-БГ” АД, “Винпром Свищов” АД/ използват в 

системата си за охлаждане амоняк, но в количества, които не представляват опасност 

при възникване на аварии /Наредба № 2 от 12.09.1990 г. за защита от аварии при 

действия с опасни химични вещества/ 

Най-тежка обстановка би се създала при земетресение с последващо 

изтичане на амоняк от “Свилоза” АД и „Свилоза ЯРН” ЕООД. Освен пряко изтичане 

на промишлени отровни вещества от “Свилоза” АД и „Свилоза ЯРН” ЕООД, огнище 

на химическо замърсяване би могло да се създаде от продуктите на горене  при пожар 

в ЗСКИ – ЕООД. 

Опасности крият и разположените на територията на общината складове за 

съхранение на препарати за растителна защита. 

6. От радиоактивно замърсяване /заразяване/ и авария в АЕЦ 
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В община Свищов и града, радиоактивно замърсяване /заразяване/ може да 

възникне в следните случаи: 

 При трансграничен транспорт на радиоактивни вещества; 

 При радиационни инциденти в предприятия, работещи с радиоактивни 

източници; 

 При авария в АЕЦ “Козлодуй” 

 При радиоактивно замърсяване /заразяване/ обстановката се характеризира с 

повишаване на радиационния фон и повърхностната замърсеност на  почви, 

водоизточници, селскостопанска продукция, пътни комуникации и др. 

 При авария в АЕЦ “Козлодуй” заразяване може да се очаква основно с 

радионуклеиди на йод – 131,133,135 (40%); цезий – 134,137 (30%); телур – 132 (20%); 

стронций – 89,90; рутений – 103,106. 

7. От невзривени артилерийски, авиационни и стрелкови  боеприпаси 

Невзривените артилерийски, авиационни и стрелкови боеприпаси, 

откривани на територията на общината представляват сериозна опасност за 

населението при неконтролираното им взривяване. 

Обезвреждането се осъществява от специалисти на Областно управление 

„ПБЗН” – гр. Горна Оряховица. 

8. От епидемични взривове и биологични огнища 

Такива могат да възникнат при: 

 Рязко влошаване на комунално-битовите условия, водоснабдяване, 

канализация, настаняване и хранене по различни причини; 

 Масов травматизъм, изгаряния, психични отклонения; 

 Наличие на епидемични огнища в съседни райони или страни; 

 Преминаване на големи групи от хора и животни при екстремни условия. 

9. От катастрофи 

В непосредствена близост до училището минава главен път, по който 

преминават транспортни средства с различни товари. При евентуална автомобилна 

катастрофа или авария с транспортни средства превозващи значителни количества 

токсични, взривни или запалими вещества, се създават условия за замърсяване на 

околната среда и са заплаха за живота и здравето на учениците и персонала на 

училището. 

 

       10. От злонамерено анонимно телефонно обаждане  

Такова обаждане не може да бъде прогнозирано, кога може да възникне.  

При получаването му, заплахата се  приема като реална. 

Получилият обаждането своевременно уведомява ЗДАСД, в негово 

отсъствие директора, които предприемат необходимите действия.  

 

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ,    

ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ 

 Прогноза за последствията от евентуални бедствия, аварии, катастрофи и 

злонамерен анонимен телефонен сигнал: безвъзвратни загуби сред населението; силни и 

средни разрушения на сградния фонд; промишлени аварии с изтичане на промишлени 

отровни вещества и пожари в обекти на националното стопанство; пропукване или 

разрушаване стените на предпазната дига на река „Дунав” и микроязовирите; нарушаване 

двжението на автомобилния и железопътния транспорт; нарушаване целостта и 

ефективността на комунално-битови и енергийни мрежи; възникване на епидемии. 

 Най-тежка обстановка би се създала при земетресение с последващо изтичане на 

амоняк от “Свилоза” АД и „Свилоза ЯРН” ЕООД, огнище на химическо замърсяване би 

могло да се създаде от продуктите на горене  при пожар в ЗСКИ – ЕООД. 
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 Освен пряко изтичане на промишлени отровни вещества от Свилоза” АД и 

„Свилоза ЯРН” ЕООД,  огнище на химическо замърсяване би могло да се създаде от 

продуктите на горене  при пожар в ЗСКИ - ЕООД. 

 

 

 Изводи от вероятната обстановка: 

 Рязко влошаване на комунално-битовите условия, водоснабдяване, 

канализация, настаняване и хранене по различни причини; 

 Масов травматизъм, изгаряния, психични отклонения; 

 Наличие на епидемични огнища в съседни райони или страни; 

 Преминаване на големи групи от хора и животни при екстремни условия. 

 Основни задачи, произтичащи от вероятната обстановка: 

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

другия персонал и учениците при възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи /БАК/, застрашаващи живота и здравето им, след извършване на 

оценка на обстановката, даденостите и категорията на учениците. 

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване 

на БАК. 

3. Запазване живота и здравето на личния състав на училището. 

V.  ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ  ПРИ БАК 

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ 

В  ПДТГ “Димитър Хадживасилев”  са изградени: 

 

1. Щаб   за защита при бедствия, аварии и катастрофи     

1.1. Състав на щаба /съгласно Заповед 20 / 15.09 2016 г., относно състава на 

ЩАБ  за защита при бедствия, аварии и катастрофи/ 

Председател: Румяна Стефанова Иванова – Директор на училището 

Заместник-председател –  Тодорка Ламбева Иванова  - ЗДУД 

Секретар – Ангел Николаев Цветанов - ЗДАСД 

Членове:  

Румяна Михайлова Августинова – специалист радиационна и химическа 

защита 

м.с. Илияна Денева – специалист медико-санитарна защита 

Иван Василев Кузев - специалист по противопожарна защита 

Ангел Кънчев Петков - специалист по осигуряване на реда  

Даниел Генчев Борисов   – специалист по извеждането на учениците. 

  

   За работно място на комисията е определен каб. 32 в ПДТГ . 

   Телефон за връзка с ПКЗБАК: 6 41 90; 0878551710. 

  

          1.2.  Задачи на комисията: 

          1.2.1. Да организира защитата на личния състав 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 /съгласно Заповед №  21 / 15.09.2016 г., на директора на 

училището/ 

Ръководител: Ангел Николаев Цветанов 

Членове: Ангел Кънчев Петков  



 

 6 

                 Иван Василев Кузев  

                Даниел Генчев  Стоянов 

                Здравка Пенчева Здравкова  

                 

 

 

           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 да осигури първата информация за пострадали и състоянието на 

сградния фонд; 

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

цялостната обстановка след бедствие, авария или катастрофа; 

2.2.4. Да информира своевременно ПК за възникнали промени  в обстановката . 

        

            3. Санитарен пост 

            3.1. Състав на поста /съгласно Заповед №  21 / 15.09.2016 г. на директора на 

училището/ 

 Ръководител – м.с. Илияна Денева 

 Членове:  Иван Благоев Димитров 

     Румяна Михайлова Августинова 

       Петър Пасков Гулев       

 

            3.2. Задачи на поста 

  3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и 

противоепидемиологични мероприятия в  училището; 

            3.2.2.  Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в 

усилията им за спасяване на живота на пострадалите. 

 

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

(ИСЗ) 

4.1.Състав на групата /съгласно Заповед № 21/ 15.09.2016 г. на директора на 

училището/ 

Ръководител – Петя Гутева Гутева 

Членове:    Ангел Кънчев Петков 

        Даниел Генчев Борисов 

        Велина Георгиева Атанасова 

        Иван Василев Кузев 

                   

4.2. Задачи на групата: 

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

    4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината 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 получаване и 

раздаване на ИСЗ; 

4.2.5. Да осигури подръчни средства за защита /памучно-марлени превръзки, 

кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.   

               

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за 

защита /херметизиране на  помещения/ 

              5.1. Състав на групата /съгласно Заповед №  21/ 15.09.2016 г. на директора на 

училището/ 
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Ръководител – Петя Гутева Гутева 

Членове:          Ангел Кънчев Петков 

              Даниел Генчев Борисов 

              Велина Георгиева Атанасова 

                         Иван Василев Кузев 

 

  5.2.Задачи на групата 

5.2.1. Поради липса на изградено съоръжение /скривалище или ПРУ/, при 

необходимост: 

- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата 

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

отдушниците в сградата 

- Да раздаде подръчни средства за херметизиране на помещенията – Приложение 

№ 10. 

- Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително 

определените помещения; 

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

използват по предназначение. 

 

6. Група за противопожарна защита 

6.1. Състав на групата /определя се съгласно инструкциите на РС ПБЗН и 

заповед  Заповед №  21 / 15.09.2016 г. на председателя на ПК / 

Ръководител : Ангел Николаев Цветанов 

Членове:         Даниел Генчев Борисов 

             Любомир Манолов Живков 

                        Павлинка Стефанова Кирова 

                        Иван Василев Кузев 

  

 6.2. Задачи на групата: 

/Изброени са в Плана за действия при пожар в училищната сграда, който е 

приложен към  настоящия план/. 

 

Дейността на комисията, състава и задачите  на групата за противопожарна 

защита е структурирането и разработването на  План за действия при пожар в 

училищната сграда.  Същият е неразделна част от този план.  

 

   

   

 VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 
 

              1.  На  комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи 

1.1. Оповестяване на Комисията се извършва съгласно  Приложение № 3. 

  Комисията се оповестява: 

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

катастрофа и пожар /т.е. при реална обстановка/; 

- при провеждане на учение по Плана на ПК за ЗБАК; 

- при проверка на готовността на комисията; 

- по решение на председателя на Комисията 

1.2. Привеждане в готовност на комисията. 

 Комисия се събира на определеното място, анализира обстановката, внася 

корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват: 

- мероприятията за незабавно изпълнение; 

- редът за действия; 
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- задачите; 

- редът за обмен на информация; 

- съставът и задачите 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 № 4. 

2.2. Привеждане в готовност на групите 

Групите се събират в учителската стая. Доуточняват се задачите. Получават 

се видовете имущества /Приложение №10/   

 

 

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 

КАТАСТРОФИ 

Извършва се от Румяна Иванова – председател на Комисията за защита при 

бедствия, аварии и катастрофи, а при невъзможност от Ангел цветанов  – секретар на 

Комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи. 

              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 Румяна Иванова – председател на ПК 

до пристигането  на специализирани екипи и се продължава с действия под 

ръководството на общия ръководител на спасителните работи. 

 

VIII. 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  /Приложение - № 5/ оповестяването се извършва от 

секретаря на  Комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи – Ангел 

Цветанов. 

            1.2. В неучебно време, ако от училището отсъства секретарят на ПК,  

оповестяването се извършва от членове на Комисията за защита при бедствия, аварии 

и катастрофи  

 Ангел Кънчев Петков 

Иван Василев Кузев, 

които поемат временно ръководството и управлението на комисията. 

 

              

За оповестяване се използват  установените сигнали на «ПБЗН»,  

/Приложение № 6/ или други, предварително известни, чрез наличните възможности: 

   - чрез училищната радиоуредба – “Внимание! Внимание! Внимание! 

Въздушна опасност! Въздушна опасност!”, /Радиоактивно заразяване, наводнение, 

опасност от земетресения и т.н./” .  

Съобщението се повтаря три пъти, след което се съобщават указанията за 

поведението;   

- чрез електронния или механичен звънец – биене в продължение на 3 мин.;  

-  чрез сирена, задействана от сгъстен въздух – в продължение на 1 мин. 
 

 

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

работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат 
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информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващия 

персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и 

организиране на действията на учениците.  

 

           1.2. Извън работно време – при сигнал за авария в сградата на училището да 

се осигури достъп със знанието на Директора – Румяна Иванова и/или ЗДАСД – 

Ангел Цветанов. 

 

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

Индивидуалните средства за защита се осигуряват със съдействието на 

Областно управление «ПБЗН», Районна служба - Свищов / ,  тел: 0631/6 05 69. 

               

 

 

 

  2.1. Получаване на ИСЗ 

              2.1.1.ИСЗ се получават от домакина на училището. За необходимите ИСЗ се 

изпраща заявка до Постоянната областна комисия за  защита на населението при 

бедствия, аварии и катастрофи /ПОКЗНБАК/ съгласно  Приложение № 7; 

  2.1.2. Осигурява се  необходимият транспорт за получаване на ИСЗ. 

  2.2. Раздаване на ИСЗ  

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет /Приложение № 8/. 

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост /Приложение № 9/. 

 

IХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

Записват се телефонните номера на длъжностните лица от ПК, ПОбК и 

представителите на други ведомства и организации, имащи отношение към защитата 

при БАК. 

 

 

Х. СХЕМИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ ОТ СГРАДАТА  НА УЧИЛИЩЕТО 

 /Приложения № 11а, 11б, 11в/ 
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ЧАСТ ВТОРА 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

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

вторични поражения. 

В резултат на евентуално земетресение би могло да възникне крупна 

промишлена авария в “Свилоза” АД и „Свилоза ЯРН” ЕООД, свързана с изтичане на 

газ и застрашаване живота на хората. 

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

 Гражданска защита 

 РС ПБЗН /Районна служба "Пожарна безопасност и защита на населението"/ 

 Бърза помощ 

 РЗИ /Регионална здравна инспекция / 

3. Ред за действие на ПК. 

След преминаване на труса /около 60 сек./ ПК извършва следното: 

                        3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището - 

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

система и др., и определя пътищата за извеждане на учениците; 

3.2. Организира извеждането на учениците веднага след първия трус/след 

около 60 сек/ на определеното място -  училищния двор; 

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и 

транспортирането им до болнични заведения; 

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

издирването им в сградата; 

3.5. Прави необходимите донесения до инспектор Защита на населението – 

Свищов и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за 

сигурност за получаване на помощ и указания. 

4. Определяне местата и маршрутите за извозване. 

5. Действия след напускане зоната на разрушения. 

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици ; 

5.2. Издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали. 
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ЧАСТ ТРЕТА 

 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 

 

1.Сигнали за оповестяване. 

 Чрез училищната радоиуредба се прави следното съобщение: 

“Внимание! Внимание! Внимание! 

Опасност от наводнение. Опасност от наводнение. Опасност от наводнение” 

 Сигнал на електрически звънец в продължение на 3 мин. 

 Биене на механичен звънец в продължение на 3 мин. 

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

 Гражданска защита 

 РС ПБЗН 

 Бърза помощ 

3.Ред за действие: 

ПК след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за 

сигурност,организира: 

3.1.При опасност от наводнение: 

3.1.1. Дежурство  и осигурява връзка с инспектор Защита на населението – 

Свищов; 
3.1.2. Изпълнение на всички решения, взети от инспектор Защита на 

населението – Свищов; 
3.1.3. Изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които 

има опасност от наводнение; 

3.1.4. Временно прекратяване на заниманията в помещенията, застрашени от 

наводнение; 

3.1.5.Доуточняване на маршрутите и местата за установяване до преминаване 

на опасността. 

3.2.След възникване на наводнение: 

3.2.1.Оповестява личния състав; 

3.2.2.Прекратява учебните занимания; 

3.2.3. Прави проверка на изведените ученици /деца/. Ако има липсващи, 

организира издирването им в сградата; 

3.2.4. Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на 

безопасно място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната 

обстановка; 

3.2.5.Съобщава на Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на 

училището   и при необходимост иска конкретна помощ; 

4.Места и маршрути за извеждане пеша. 

5.Действия след напускане на наводнената зона: 

5.1.Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от 

наводнението; 

5.2.Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици. 
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И 

ОБЛЕДЯВАНИЯ 

  

 

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

 

 РС ПБЗН - Свищов 

 Център за спешна медицинска помощ 

 Пътна помощ 

 

2. Ред за действие. 

ПК след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за сигурност, 

извършва следните дейности: 

2.1.Осигурява 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 ПОбК 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 личния състав и тяхното местонахождение;  

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

създадената обстановка; 

2.7.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до 

постоянната общинска комисия за ЗНБАК и до Общинската администрация за 

временно прекратяване на учебните занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 13 

  

ЧАСТ ПЕТА 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ 

ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 

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

 

 РС ПБЗН - Свищов 

 Център за спешна медицинска помощ 

 РЗИ 

 

2.Ред за действие. 

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

на силно действащи отровни вещества, дейността на ПК в училището се изразява в 

следното: 

2.1.Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и 

количеството на изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, 

посоката и скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, 

отдалечеността на училището от обекта; 

                         2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение; 

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

указания за действия; 

                         2.4.Осигурява охрана на  училището.                      

                        2.5.Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата : 

                        2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на личния състав от сградата 

и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния 

облак на безопасно място – според инструкциите на инспектор Защита на 

населението-Свищов.                                                                                                                                                                                  

                         2.5.2.Изготвя и предава донесение до дежурния по Общински съвет за 

сигурност /ОбСС/  за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

                     2.5.3. Осигурява  първа 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. Съобщава на дежурния по Общински съвет за сигурност /ОбСС/  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:  

Поради липса на защитно съоръжение или ПРУ в училище, необходимо е 

предварително да  се определят  помещения за херметизация. Същите се херметизират с 

предварително осигурени изолиращи материали /лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и 

лепило, тъкани и др./. 
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ЧАСТ  ШЕСТА 
 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР 

 В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО  

 

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

структурирането на  План за действия при пожар в училищната сграда  
 

 

П  Л  А  Н  

ЗА ЕВАКУАЦИЯ ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ И 

ПРЕБИВАВАЩИТЕ В ООБЕКТА ЛИЦА  

/ съгласно чл.9,ал.1,т.4 от Наредба № Iз-2377/15.09.2011 г./ 

 

   В ОБЕКТ: ПРОФЕСИОНАЛНА ДЪРЖАВНА ТЪРГОВСКА ГИМНАЗИЯ    

„ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” 

   АДРЕС: гр. Свищов, ул. „Димитър Хадживасилев” № 11 

 
№ по 

ред 

Наименование на 

Действията 

Ред и последователност на 

действията 

 

Отговорник/ 

длъжност на             

изпълнителя 

1   2   3 4 

1. Уведомяване на 

телефон 112, 

ръководителя на обекта 

/отговорника по ПБ/ и 

на хората в сградата за 

възникнал пожар 

 

При откриване на пожар или 

авария незабавно да се съобщи 

на:тел.112 без код отвсякъде; 

- РСПБЗН гр.Свищов на тел.112, 

60160 

- оповестяват се всички 

присъстващи служители и 

външни посетители на обекта 

чрез пожароизвестителната 

инсталация, продължително 

биене на училищния звънец, 

чрез училищната радиоредба; 

Уведомява се ръководството на 

училището на тел.:64355; 

0878551776; 0878551710 

 

 

 

Първият 

забелязал пожар - 

учител, 

служител. 

2. Организиране              на 

Евакуацията 

Организирането и извършването 

на евакуация и спасяване на 

хората да се извършва в 

зависимост от наличните сили и 

средства преди или 

едновременно с гасенето на 

пожара или ликвидирането на 

аварията. 

Спасителните действия се 

организират когато хората са: 

- не могат да напуснат 

самостоятелно опасните места; 

- не са застрашени 

непосредствено, но са изпаднали 

в паника; 

- застрашени от експлозия или 

срутване на конструкцията.  

 

 

 

Учителите, при 

които учениците 

в момента 

провежда учебен 

час; 

Служители Щаб 

за защита при 

бедствия, аварии 

и катастрофи: 

Т. Иванова, 

А.Цветанов, 

Р. Августинова, 

м.с. Ил. Денева, 

А.Петков, 

Д. Генчев 
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1 2 3 4 

3. Евакуация                       

- Последователност 

1. Всички напускат 

застрашената сграда по 

евакуационните пътища и 

изходи, указани на схемите и по 

самите коридори и стълбища. 

2. Най-напред се евакуират и 

спасяват хората,където огънят 

или 

аварията непосредствено 

заплашват техния живот. 

3. Самостоятелно придвижване 

на хората в посоченото и 

безопасно направление. 

 

Учителите, при 

които учениците 

в момента 

провежда учебен 

час; 

Група за 

противопожарна 

защита /ППЗ/ под 

ръководството на 

Ангел Цветанов. 

4. Евакуация при особени 

обстоятелства: 
  

 - при силно задимена 

обстановка 

Извеждане на хората под 

наблюдение, когато пътищата за 

евакуация са задимени. 

Учителите, при 

които учениците 

в момента 

провежда учебен 

час 

 - през нощта, в 

извънработно време 

Евакуацията да се извършва чрез 

евакуационни осветителни 

тела и указаните в схемата 

пътища за евакуация. 

 

 - през зимата /да се 

организира пункт за 

настаняване на 

евакуираните/ 

Да се определи пункт пригоден 

за настаняване на евакуираните 

при зимни условия. 

 

Група за ППЗ 

 - при опасност от разлив 

на ЛЗТ и ГТ 

Да се ограничи разлива от ЛЗТ и 

ГТ по пътя на евакуацията и 

да не се допуска 

разпространението му с което да 

възпрепятства евакуацията. 

 

Група за ППЗ 

 - други възможности за  

конкретния обект 

обстоятелства 

Състоянието на спасяваните 

предизвиква съмнение във 

възможността на самостоятелно 

излизане от застрашената зона. 

Спасяване с помощта на 

преносими стълби, спасителни 

въжета и приспособления. 

Изнасяне на ръце или с носилка 

на пострадалите. 

 

Група за ППЗ; 

Учителите; 

Служителите. 

5. Пожарогасене                - 

действия за гасене на 

пожара 

1. Изключва се ел. напрежението 

от главното ел.табло 

2. Започва се гасене на огнището 

или ограничаване на аварията с 

наличните уреди и съоръжения 

без да се поема излишен риск от 

служителите. 

 

 

Огняр; 

 Група за ППЗ 

 

6. Действия след 

получаване на сигнал за 

злонамерено анонимно 

телефонно обаждане  

Извеждане на хората под 

наблюдение, с приоритет са 

тези, които са най-близо до 

съмнителния предмет и малките 

ученици. 

Служители Щаб 

за защита при 

бедствия, аварии 

и катастрофи: 

Т. Иванова, 

А.Цветанов, 

Р. Августинова, 

м.с. Ил. Денева, 

А.Петков, 

Д. Генчев  
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1 2 3 4 

7. Спасяване или защита 

на 

имуществото 

Имуществото се спасява само 

след като са взети всички 

предпазни мерки за 

спасяващите. 

Учителите, 

служителите 

8. Посрещане на 

служителите от 

органите за ПБЗН 

След пристигане на РС ПБЗН 

Свищов всички се предоставят в  

помощ и под ръководството на 

ръководителя на оперативните 

действия. 

А.Цветанов 

Кратко описание на 

недопустимите за използване 

маршрути и  

неправилните действия при 

евакуация  

 

Ако при евакуацията коридорите 

и стълбищата са вече частично 

задимени, евакуиращите се 

следва да се придвижат ниско по 

пода и край стените, като на 

лицето си държат носна кърпа, 

която по възможност да бъде 

намокрена. 

Ако коридорът не може да се 

използва поради сгъстения дим, 

учениците остават в класната 

стая, като вратата плътно се 

затваря, а прозорците се отварят 

широко и се застава до тях, като 

в никакъв случай не се скача от 

етажите. Спокойно се изчаква 

идването на екипите за пожарна 

и аварийна безопасност, които 

незабавно започват евакуация с 

помощта на специализирана 

техника и съоръжения. 

 

Проверяващи лица от персонала 

за успешно проведена евакуация 

- дали всички от определеният 

им район /помещение, отдел, 

цех, етаж и др./са го напуснали 

1. Ангел Николаев Цветанов 

2. Даниел Генчев Борисов 

3.Любомир Манолов Живков      

4. Павлинка Стефанова Кирова 

5. Иван Василев Кузев 

 

Група за ППЗ 
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ЧАСТ СЕДМА 
 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

 

 

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

 

- Център за спешна медицинска помощ 

- РЗИ  

- РС ПБЗН 

 

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

2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване.  

                  Дейността на ПК се изразява  в: 

            2.1.1.Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 

            2.1.2.Оповестяване на личния състав ; 

            2.1.3.Инструктиране на личния състав; 

2.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за 

проветряване, покрит с плътен памучен плат;  

2.1.5. Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и 

отдушници по указаните от специалист от РС «ПБЗН» способи ; 

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. Целият личен състав да  си подготви памучно-марлени превръзки по дадения 

образец от специалист на Дирекция “Гражданска защита” ; 

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

  2.1.9.Изгражда се комисия в състав: 

 – дежурните учители, 

която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за 

противорадиационна защита; 

                      2.1.10. Да се монтират “виндфанг” /полиетиленови завеси/ пред входовете на 

училището; 

                     2.1.11. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати 

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

          2.1.12. Да се подготвят  и оборудват места  за изтупване на връхните дрехи и 

съхраняването им; 

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

                     2.1.14. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и 

вратите; 

                     2.1.15.Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 

         2.1.16. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита  на 

личния състав; 

         2.1.17. Ако се получат указания за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност 

се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове; 

2.1.18. В часа на класа се разяснява на учениците какво трябва да бъде тяхното 

поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените 

изисквания към тяхната лична хигиена;  

2.1.19. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ПОбК /ПОК/. 
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           2.2.  Дейност на ПК 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 бюфет 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; 

   

  3. Осигуряване на мероприятията. 
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ЧАСТ ОСМА  
 

ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА 

ЗЛОНАМЕРЕНО АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 

 

І. ПРЕВАНТИВНИ МЕРКИ: 

А. При постоянна готовност – „ЗЕЛЕНА“ СТЕПЕН 

1. Системно партньорство между ПДТГ, обслужващите структури на МВР, местната 

власт, родителите и частните охранителни фирми за превенция на престъпността и 

терористичните заплахи и актове. 

2. Изготвя се план за информиране на родителската общност. 

3. Осигуряване на надеждна охрана и пропускателен режим за регламентиран допуск 

и контрол на пребиваващите лица, превозни средства, товари и багажи в сградата и 

прилежащата територия на ПДТГ: 

3.1. охраната на сградата от 19.30 ч. до 07.00 ч. се извършва, съгласно договор с 

фирма «ВИП Секюрити»; 

3.2. изготвяне и спазване на регламентирания достъп до сградата и прилежащата 

територия; 

3.3. 24 часово видеонаблюдение. 

4. ЗДАСД осигурява и контролира наличие на разработените инструкции до 

телефоните в стаята на техническия секретар, заместник-директора, счетоводството и 

дирекцията, където е възможно да се получи злонамерен анонимен телефонен сигнал. 

5. ЗДАСД осигурява подходящи съоръжения за локализиране на зони с подозрителни 

предмети или вещества и недопускане на контакт с тях. Същите са с ярки цветове и 

лесно видими, снабдени със съответните указателни надписи. 

6. Персоналът поддържа помещенията и прилежащата територия във вид, гарантиращ 

максималното елиминиране на възможността за скрито поставяне на предмети, и 

материали, застрашаващи живота и здравето на деца, родители и персонал. 

 

Б. При предупреждение – „ЖЪЛТА“ СТЕПЕН 

1. Провеждане на партньорски срещи между ПДТГ, обслужващите структури на МВР, 

местната власт, в рамките на които се разработват общи мероприятия за повишаване 

на сигурността на училищната среда, включваща: 

- взаимодействия и обмен на информация с обслужващите структури на МВР; 

- обучение и инструктиране на ученици, родители и персонал, както и периодично 

проиграване на действия при възникване на кризи от различен характер; 

- информационно обезпечаване на превенция – използване на подходящи 

дидактически средства за въздействие върху учащите се в часовете на класа, 

съобразени с възрастта, за формиране на устойчиви негативни нагласи към анонимни 

телефонни сигнали, заплахи и техните извършители; отпечатване и разпространение 

на брошури и плакати с национални телефонни номера за спешни повиквания; 

провеждане на беседи и др. дейности, акцентиращи върху съвети към деца, родители 

и персонал за засилване на тяхната  бдителност за личната им безопасност, както и 

текстове от българското законодателство и санкции за нарушения. 

2. Засилване на охраната и бдителността на персонала за нерегламентиран допуск на 

лица, превозни средства, товари и багажи в сградата и прилежащата територия на 

ПДТГ. 

 

В. При повишена готовност – „ОРАНЖЕВА“ СТЕПЕН 

1. Провеждане на партньорски срещи между ПДТГ, обслужващите структури на МВР, 

местната власт, в рамките на които, на база установени или получени конкретни 

сигнали за терористични заплахи, се прави оценка на уязвимост на обекта и се 
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установява потребността от повишаване на бдителността на персонала на училищната 

среда за конкретните параметри на заплахата. 

2. ЗДАСД оказва съдействие на органите на МВР при извършване на проверка и 

претърсване на помещенията в сградата и прилежащата му територия. 

 

Г. При реагиране – „ЧЕРВЕНА“ СТЕПЕН 

1. Персоналът на ПДТГ следва указанията на Щаба за изпълнение на Плана за защита 

при бедствие към местната власт 

2. Съвместно с органите на местната власт се организира извеждане до безопасни 

места за временно настаняване на ученици и персонал и оказване на неотложна 

помощ на пострадалите. 

 

 

ІІ. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПОЛУЧАВАНЕ НА СИГНАЛ ЗА ЗЛОНАМЕРЕНО 

АНОНИМНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ: 

 

Спазват се действията, съгласно инструктаж за действия след получаване на 

злонамерен анонимен телефонен сигнал /приложение към р. ІІІ, т. 8. от  Правилник 

за осигуряване на безопасни условия на възпитание, обучение и труд  

 

 

 

 

 Настоящият План за действие при бедствия, аварии, пожари и наводнения е 

приет на заседание на ПС, протокол № 16/13.09.2013 г. и утвърден със заповед на 

Директора № 10/16.09.2013 г., актуализиран със заповед № 8/15.09.2014г. и заповед № 1398 

/ 14.09.2016 г. 

 

 
Удостовереният текст е оригинален. 

        

Удостоверявам, 

 

ЗДАСД: п 

            /А. Цветанов/ 
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Приложение № 3 

                                                                   

 

С Х Е М А 
 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА КОМИСИЯТА В 

                             ПДТГ “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” - СВИЩОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН 
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ 6 06 70 

 

6606 70 

 

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ 

Тодорка Иванова 

служ.тел. 0878771711 

ул.”54 мински полк” 25 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ      

Румяна Иванова–GSM 889411804 

 служебен тел. 6 43 55 

 

Специалист РХЗ  

Румяна Авгестинова 

0897503187 

ул.”Рила” -10, вг. Г- ет.6 

 

Специалист по извеждане 

Даниел Генчев 

дом.тел.4 27 01 

ул.Екзарх Йосиф”-7 

 

Специалисти ООР и ППЗ 

Ангел Петков,  

дом. Тел 40425; 0888308261 

ул.”Рила” -14,вх.В, ет.5 

СЕКРЕТАР 
Ангел Цветанов дом.тел. 4 56 68 

служ.тел. 6 43 84 

ул.”П. Евтимий“ № 72, вх. б ет.9 

 

 

Специалист по 

медикосанитарна защита 

м.с.Илияна Денева 

0898786543 

ул.”Трети март” 73 
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Приложение №  4 

 

 
 

 

 

 

С Х Е М А 
 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ  
В ПДТГ “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ”  

 

 

 

 

    

 

 
 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ на 

ПКЗБАК 
Тодорка Иванова 

Р-л на група за 

наблюдение и 

оповестяване  

Ангел Цветанов 

Р-л на санитарен 

пост  

м.с. Илияна Денева 

Р-л на групата по  

противопожарна 

защита 

Ангел Цветанов 

Р-л на група за поддържане и експло-

атация на колективните средства за  

защита – Петя Гутева  

Р-л на група за 

получаване и раз 

даване на  ИСЗ 

Петя Гутева 
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Приложение № 5 

 

 

СХЕМА 
 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 
НА ПДТГ “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” - СВИЩОВ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СЕКРЕТАР 

НА ПКЗБАК 

ПЕДАГОГИЧЕСКИ 

ПЕРСОНАЛ 
НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ  

ПЕРСОНАЛ 

УЧЕНИЦИ 
 

РОДИТЕЛИ 
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 Приложение №  6 

ТАБЛИЦА 

за сигналите на “Гражданска защита” и средствата за предаването им 
 

№ 

по  

Наименование  
Начин на предаване на сигнала 

ред 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 електроме-

ханични и електронни сирени в 

продължение на 3 мин. 

С 

локомот

ивни 

свирки, 

клаксон

и, 

камбани 

и др. С 

чести 

удари по 

звучащи 

предмет

и.  

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 електроме-

ханични и електронни сирени в 

продължение на 3 мин.. 

 

3. "Опасност от 

радиоактивно 

заразяване" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Радиоактивно 

заразяване. Радиоак-тивно 

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 

предмет

и. 

4. "Опасност от 

химическо и 

бактериологи-

ческо  

заразяване" 

"Внимание! Внимание! 

Внимание! Химическо 

(бактериологично) зара-зяване. 

Химическо (бактериологично) 

заразяване. Химическо (бакте-

риологично) 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 

предмет

и. 

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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Приложение № 7 

 

До 

Председателя на 

ПОбщКЗНБАК 

 

ЗАЯВКА 
 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ 
 

 НА ………………………………………………………………………………… 

                 

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ 

 

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ 

ДП-1 ДП-2 ОБЩ

О 

ГП ОБЩ

О 

0 1 2 3 4  0 1 2 3 4  

            

            

            

 

 

 

                         Председател на ПКЗНБАК:……………………/                          / 

    

                          в …………………………………………………… 

                                     училище/детска градина, обслужващо звено/ 

 

 

Забележка:  
1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на 

областта (общината) същите да се съхраняват и раздават в заведенията. 

2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за 

противогази, необходими за учениците (децата). 
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Приложение № 8 

 

 

УТВЪРЖДАВАМ: 

Председател на ПКЗБАК 
в …………………………………………. 

……………………./                                       / 

           /подпис /                     /фамилия/ 

 

…………………………… 

              /дата/ 

 

 
 

РАЗЧЕТ 
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 

 

 

ПУНКТ 
(място на 

раздаване) 
ВИД НА ИМУЩЕСТВОТО КЛАС 

     (курс,група) 

Време за разда- 

ване, след 

събитието 

    
    

    

    

 

 

 

                                                                   Секретар на ПКЗБАК 

                                                                    в …………………………………. 

                                                                    ………………………/                         / 

                                                                           подпис                      /фамилия/ 
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Приложение №9 

 

 

РАЗДАВАТЕЛНО - ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ 
 

ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ В УЧИЛИЩЕ ………………………………………… 
 

 

 

 

№ 

по 

ред 

Име и фамилия 

на получилия 

имуществото 

Вид и количество на раздаденото имущество (бр.) 
количество 

(словом) 

Подпис на 

получателя 

Подпис 

на  

МОЛ 

Детски противогази/ръст Гражд. Противогази/ръст 

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

               

               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

                                                                                                                      Приложение № 10 

 

                             

С П И С Ъ К 

на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения, 

определени за защита на учениците при промишлена  авария  

 

 

№ по 

ред 
Наименование Мярка Норма за изчисляване 

1. Полиетилен  кв.м Площта на прозорците и вратите, 

предвидени за херметизиране 

(А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м. 

2. Брезент/одеала/за 

входните врати. 

кв. м Площта на всяка врата.  

 (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м) 

3. Хартиена лента 

или тиксо с ширина 

 5 см 

 м За уплътняване на стъклата и рамките  

на прозорците 

4. Лепило  бр. За залепване на хартиените ленти 

 

5. 

 

Пирони-4 см кг За закрепване на брезента и одеялата  

6. Тъкани, намокрени 

със съответни раз- 

твори  

кв.м За уплътняване праговете под вратите, и 

изтриване на обувките 

 

 

7. Оцет кг 

 

За приготвяне на неутрализиращи разтво- 

ри 

8.  Сода за хляб гр За приготвяне на неутрализиращи разтво- 

ри 

9. Чук   

10. Други материали  

 

  

                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  


