
П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

З А П О В Е Д 

№ 1412  /14 септември 2016 г. 

 

На основание чл. 275 от КТ, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.5 /4/ от Инструкция от 05 юли 

1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата 

на народната просвета, изд. от МОНТ, чл. 36 от Закона за защита при бедствия и решение 

на ПС, протокол № 11/12.09.2016 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  

 

за учебната 2016/2017 година 

 

 

График за провеждане на учебните часове по Безопасност на движението по 

пътищата в VІІІ клас, както следва: 

 

№ Тема VІІІ а 

1 Движение извън населени места 17.10.2016 г. 

2 Практическо занятие свързано с тема 1 14.11.2016 г. 

3 Автомобилен път и автомагистрала 09.01.2016 г. 

4 ЖП прелез 13.03.2017 г. 

5 Практическо занятие свързано с теми3 и 4  08.05.2017 

6 Обобщаващо занятие 05.06.2017 г. 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДАСД. 

 

С настоящата заповед да се запознае педагогическият персонал в ПДТГ „Д. 

Хадживасилев”  за сведение и изпълнение. 

 

 

 

      

       ДИРЕКТОР: п 

         /Р. Иванова/ 

 

РИ/МН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

П Д Т Г “ДИМИТЪР ХАДЖИВАСИЛЕВ” – С В И Щ О В 

 

З А П О В Е Д 

№  1413 /14 септември 2016 г. 

 

На основание чл. 275 от КТ, чл.258, ал.1 от ЗПУО, чл.5 /4/ от Инструкция от 05 юли 

1996 г. за изискванията за безопасни условия на възпитание, обучение и труд в системата 

на народната просвета, изд. от МОНТ, чл. 36 от Закона за защита при бедствия и решение 

на ПС, протокол № 11/12.09.2016 г. 

 

У Т В Ъ Р Ж Д А В А М  

 

за учебната 2016/2017 година 

 

График за обучение на учениците при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и 

злонамерен анонимен телефонен сигнал и оказване на първа помощ, както следва: 

 

VІІІ клас 

 

 

 

ІХ клас 

№ Тема ІХ а ІХ б ІХ в 

1 Промишлени аварии 26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 

2 Поведение при обгазяване.  

Практическо занятие за 

усвояване на  училищния план за защита 

при бедствия на пребиваващите 

10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 

3 Биологично/бактериологично 

заразяване 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

4 Епидемии, пандемии и 

епизоотии 

20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 

5 Колективни средства за защита на 

населението Практическо занятие за 

усвояване на  училищния план за защита 

при бедствия на пребиваващите. 

24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 

№ Тема VІІІ а 

1 Поведение и действия при бедствия, рискови за населеното 

място. Запознаване с Плана за защита при бедствия на пребиваващите в 

ДТГ.  

26.09.2016 г. 

2 Пожари – горски и полски. Безопасно поведение.  

Практическо занятие за усвояване на  училищния план за защита при 

бедствия на пребиваващите.   

10.10.2016 г. 

3 Използване на средства за първоначално гасене на пожари. 13.02.2017 г. 

 

4 Основни жизнени показатели – съзнание, дишане и 

кръвообращение. Измерване на жизнените показатели. Клинична и 

биологична смърт. 

20.03.2017 г. 

5 Индивидуални средства за защита – видове, използване. Практическо 

занятие за усвояване на  училищния план за защита при бедствия на 

пребиваващите 

24.04.2017 г. 



 

 

Х клас 

№ Тема Х а Х б Х в 

1 Евакуация на населението от сгради и 

обекти. Спасителни дейности при 

промишлени аварии и природни бедствия 

26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 

2 Поразяване от електричен ток – 

възможни причини и оказване на първа 

помощ. Практическо занятие за 

усвояване на  училищния план за защита 

при бедствия на пребиваващите 

10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 

3 Поведение при наводнения. Оказване на 

първа помощ при удавяне 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

4 Значение на психологичната помощ при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации  

20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 20.03.2017г. 

5 Единна спасителна система. Развитие на 

доброволчеството. Практическо занятие 

за усвояване на  училищния план за 

защита при бедствия на пребиваващите 

24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 

 

 

ХІ клас 

№ Тема ХІ а ХІ б ХІ в 

1 Институции в Република  България, 

свързани със защитата на населението 

при пожари, бедствия и извънредни 

ситуации 

26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 

2 Извънредни ситуации, предизвикани от 

злонамерени действия Практическо 

занятие за усвояване на  училищния план 

за защита при бедствия на 

пребиваващите 

10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 

3 Ред за подаване на сигнали за опасност 

на единния европейски номер за спешни 

повиквания 112 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

4 Слънчев и топлинен удар – признаци; 

оказване на първа помощ 

20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 

5 Видове знаци и сигнали за безопасност, 

използвани в различни по предназначение 

обекти. Практическо занятие за усвояване на  

училищния план за защита при бедствия на 

пребиваващите. 
 

24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 

 

 

ХІІ клас 

№ Тема ХІІ а ХІІ б ХІІ в 

1 Химическо замърсяване – възможни 

източници и поведение на населението 

26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 26.09.2016 г. 

2 Радиоактивно замърсяване – възможни 

източници и поведение на населението. 

Практическо занятие за усвояване на  

училищния план за защита при бедствия 

на пребиваващите. 

10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 10.10.2016 г. 



3 Основни симптоми, признаци и първа 

помощ при епилептичен гърч, 

хипогликемия, хипергликемия, алергичен 

пристъп 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

13.02.2017 г. 

 

4 Основни симптоми, признаци и първа 

помощ при инфаркт и инсулт 

20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 20.03.2017 г. 

5 Развитие на доброволните формирования 

за защита при бедствия и извънредни 

ситуации. Практическо занятие за 

усвояване на  училищния план за защита 

при бедствия на пребиваващите.   

24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 24.04.2017 г. 

 

 

 

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на ЗДАСД. 

 

С настоящата заповед да се запознае педагогическият персонал в ПДТГ „Д. 

Хадживасилев”  за сведение и изпълнение. 

 

 

      

       ДИРЕКТОР: 

         /Р. Иванова/ 

 

РИ/МН 

 

 

 


