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ЧАСТ ПЪРВАj*

I. ОБЩ И ПОЛОЖ ЕНИЯ

1. Характеристика на района:
СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. Радомир е разположено в центъра на града на адрес 
ул. „Райко Даскалов” № 31 и ул. „Цар Освободител” № 1. В съседство на училището няма 
разположени рискови обекти.
На теритотията на града са разположени три големи производствени обекта и три 
бензиностанции.
До училището преминава главен път с интензивно движение. (
Училището попада в земетръсна зона с интензивност от седма степен по скалата на 

Медведев - Шпонхопер - Карник.
2. Строителна характеристика на училището:
Училищните сгради са монолитни, разположени на територията на гр. Радомир.

Брой на сградите 
Етажност
Степен на пожароопасност 
Тип строителство 
Подземни етажи
Полуподземни етажи /характеристика/ 
център,архив, склад 
Първи етаж 
Втори етаж
Подпокривно пространство

2
2

монолитно /тухла/

котелно помещение, библиотека, ресурсен

учебни зали 
учебни зали

Наличност на:
Скривалище не
Противорадиационно укритие не
Басейн не
3. Училището е разположено в близост до:

Главен път с интензивно движение - ул. „Райко Даскалов” свързващ София - Кюстендил.
4. СУ „Св. Св. Кирил и Методий” има общо личен състав: 428 

От тях:
Ученици: 387 
Учители: 34 
Друг персонал: 7

Ораганизация на обучението: едносменна 
Ученици: 387 
Учители: 34 
Друг персонал: 7

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
Създаване оптимална организация за:



1. Прогнозиране на вероятните и възможни бедствия, аварии и катастрофи и 
последствията от тях на територията на СУ „Св. Св. Кирил и Методий” гр. 
Радомир.

2. Локализиране на възникналите проблемни ситуации.
3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно -  възстановителни работи във 

възникнали огнища на поражения /заразявания/ на територията на учебното 
заведение.

4. Ликвидиране на последствията от възникнали бедствия, аварии и катастрофи и 
ограничаване на въздействието им за хората и околната среда.

Осигуряване на:
1. Необходимите материали, техника и средства за ефективни действия по

предотвратяване последствията от бедствия, аварии и катастрофи.
2. Подготовка на личния състав на училището за действие.
3. Начина за оповестяване и привеждане в готовност на персонала.
4. Управление дейността на персонала.
5. Ред на въвеждане плана в действие и информиране на компетентните органи.
6. Начини, средства и ред за информиране по възможност на застрашеното 

население в близост до обекта.
7. Ред за провеждане на съответните спасителни и неотложни аварийно -  

възстановетелни работи на територията на училището.
8. Ред за възстановяване дейността на училището.
9. Необходими мерки за възстановяване и почистване на компонентите на 

околната среда.

III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА УЧИЛИЩ ЕТО 
И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.
1. Земетресение

При земетресение с максимален интензитет съгласно сеизмичното райониране се 
очаква формирането на усложнена обстановка, дължаща се на разбалнсиране на 
психологичната устойчивост в основната част от работещите, вследствие на 
скъсани електропроводи, централно изключване от съответния район на 

селектродоставчика и т.н., което няма да доведе до вторични опасности.
При земетресение са вероятни пропуквания,ппропадания на сградата.

2. Наводнения
За училището не съществува опасност от наводнения.

3. Ураганен вятър, снежни бури, снегонавявания, поледии и обледенявания
Поради специфичното разположение на обекта от едната страна жилищен 
комплекс, а от другата къщи в градската част, гореизброените бедствия са малко 
вероятни и не биха били опасни. Единствено при ураганен вятър е възможно 
нарушаване цялостта на покривната конструкция. Об леденя ването може да 
натовари значително покрива на сградата и при поява на по -  силен вятъда 
надхвърли проектното и натоварване. Тогава могат да се получат различни 
степени на деформация, включително и падане.

4. Радиоактивно замърсяване
В резултат на обща авария в АЕЦ или трансграничен пренос на радионуклиди ще 
се създаде сложна обстановка с опасност за личния състав на училището, както и 
цялото население, което може да бъде подложено на облъчване, което бива:

>  външно телесно /при преминаване на радиоактивния облак/



> вътрешно /от вдишването на радионуклиди от облака/
>  контактно /вследствие на радиоактивно замърсяване на кожата и 

дрехите/.
5. Пожар

Пожар в района на обекта може да възникне:
>  при аварии в електрически уреди
> при непозволено използване на нагревателни уреди или открит огън
> в резултат на мълния при нарушена мълниезащита
> от искри при ремонтни или заваръчни работи и разряди на статично 

електричество
> злоумишлени действия

Като превантивна мярка за предотвратяване на злоумишлени действия е забранен 
Досъпа на външнш лица, без конкретна работа, в сградата на училището и е 

въведено денонощно видеонаблюдение.
6. Пътни катастрофи

Поради близостта на обекта до главен път е възможна катастрофа на МПС, 
превозващо опасни товари в близост дообекта, която да предизвика обгазяване или 
пожарна опасност в зависимост от вида на превозвания товар.
7. Крупни промишлени аварии

В непосредствена близост до училището няма разположени големи промишлени 
обекти, в които да се получат крупни промишлени аварии, но на територията на 
града работят големи промишлени предприятия и в зависимост от метеорогичната 
ситуация е възможна при авария да се получи замърсяване с прах, токсични газове и 
др., които да проникват в работните и учебни помещения и да се наслоят в района на 
училището.

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИТЕ ЗАДАЧИ, 
ПРОИЗТИЧАЩ И ОТ НЕЯ
1. Планиране и създаване на организация за действие и взаимодействие между 

органите за управление и силите за провеждане на мероприятията по 
защитата на населението и собствеността и извършване на спасителни и 
неотложни аварийно -  възстановителни работи.

2. Поддържане на постоянна и надежна връзка на необходимите нива на 
информационен обмен за своевременно информиране на дежурните сили и 
оповестяване на населението, за възникнали дисбаланси, бедствия, аварии и 
катастрофи в материалната сфера и околната среда.

3. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно локализиране 
на кризисни ситуации и провеждане на спасителни и аварийни дейности.

4. Осигуряване на необходимите защитни средства и създаване на организация 
за своевременното им раздаване и използване.

5. Обучение на работниците и служителите за поведение и действие, помощ и 
самопомощ при бедствия и аварии.

6. Периодично, но не по -  малко от един път годишно, проиграване на 
възможните аварийни ситуации предвидени в плана.

7. Провеждане на превантивна работа за недопускане или намаляване щетите 
при бедствия и аварии.

8. Създаване на условия за бързо привеждане на училището в готовност за 
работа при екстремни ситуации.



V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ.

В училището са изградени:
1. Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия
1.1. Състав на щаба се определя със заповед на директора на училището. 
Председател на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия е 
Маргарита Ангелова Ананиева -  директор на училището.
Секретар: Румен Николов Асенов -  старши учител 
Член: Евгени Георгиев Ненков - учител
1.2. Задачи на щаба:

>  Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и 
катастрофи.

>  Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
>  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
Ръководител: Румен Николов Асенов -  старши учител 
Членове: 1. Цветелина Пламенова Цветанова - учител

2. Инес Валентинова М ихайлова-учител
2.2. Задачи на групата:

>  Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, 
аварии и катастрофи в района на учебното заведение;

>  Да обходи района на учебното заведение, веднага след бедствие, авария или 
катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието 
на сградния фонд;

>  Да подпомогне Председателя на Щаба за изпълнение на училищния план за 
защита при бедствия на училището при изясняване на цялостната 
обстановка след бедствие, авария или катастрофа;

>  Да информира своевременно Щаба за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия за възникнали промени в обстановката.

3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста:
Ръководител: Вилма Любчова Асенова -  медицинска сестра 
Членове: 1. Стефка Богданова Миладинова -  учител

2. Капка Стоилчова Николова -  старши учител
3.2. Задачи на поста

> Да участва в провеждането на всички санитарни и 
провивоепидемиологични мероприятия в училището;

>  Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в 
условията им за спасяване на живота на пострадалите.

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита 
/ИСЗ/
4.1. Състав на групата
Ръководител: Цветелина Пламенова Цветанова 

Членове: 1. Таня Ивайлова Въжарска -  ЗАС 
2. Елза Станимирова Трендафилова - хигиенист



4.2.3адачи за групата:
>  Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;
>  При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на 

необходимите количества;
> Да води точен отчет на наличните и полагащи се ИСЗ;
> Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване 

на ИСЗ;
> Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се 

актуализират в началото на учебната година;
>  Да осигури подръчни средства за защита /памучно -  марлени превръзки, 

кърпи/ при липса на ИСЗ в общината.
5. Група за определяне и херметизиране на помещения

5.1. Състав на групата
Ръководител: Маргарита Ангелова Ананиева - директор 
Членове: 1. Стоянка Генадиева Нейкова -  старши учител
2. Антонина Илиева Стоянова -  старши учител

> Да определи подходящите за херметизирате помещения в сградата;
> Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, 
прозорците и отдушниците в сградата;
> Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за 
херметизиране на помещенията
> 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
Ръководител: Румен Николов Асенов -  старши учител 
Членове: 1. Йордан Борисов Методиев -  старши учител

2. Антонио Емилов Антонов -  учител
3. Диана Симеонова Банкова - библиотекар
4. Румяна Георгиева Владимирова - хигиенист

6.2. ЗаДачи на групата:
Дейността на групата за противопожарна защита, се определя в Плана за действие 
при пожар в училищната сграда, съгласуван с Районна служба „Пожарна . 
безопасност и защита на населението” в гр. Радомир.

ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ
1. На Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия
1.1. Оповестяане на Щаб за изпълнение на училищния план за защита при 

бедствия.
Щаба 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 щаба;
>  При проверка на готовността на Щаба;
> По решение на Председателя на Щаба за изпълнение на училищния план 

за защита при бедствия



1.2. Привеждане в готовност на Щаба.
Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия се събира 
на определено място, анализира обстановката, внася корекция в зависимост 
от конкретната обстановка и се доуточняват:

>  Мероприятията за незабавно изпълнение;
>  Редът за действие;задачите;
>  Редът за обмен на информация по хоризонталата и вертикалата;
>  Съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и 

връзка между тях.
2.На групите
2.1. Оповестяване на групите
2.2. Привеждане в готовност на групите
Групите се събират в двора на училището. Доуточняват се задачите. Получават се 
видовете имущества.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И 
КАТАСТРОФИ

Извършва се от Маргарита Ангелова Ананиева -  председател на щаба, а при 
отсъствие или невъзможност от Димитрина Божикова Стаменова -  ЗДУД 
В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от втория етаж и 
други особени случаи и при участие на професионални и доброволни 
формирования, ръководството се извършва от Маргарита Ангелова Ананиева -  
председател на Щаба, до пристигането на специализирани екипи и се продължават 
действията под ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 
НА УЧИЛИЩ ЕТО

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите.
1. Оповестяване на личния състав:
В учебно време оповестяването се извършва от Секретаря на Щаба за 
изпълнение на училищния план за защита при бедствия Румен Николов 
Асенов, а при отсъствие от члена на щаба Евгени Георгиев Ненков 
За оповестяване се използва продължително биене на звънец.
Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в 
'работата, за да се избегне паника, първоначално се информира 
ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал 
и работниците, които да извършват мероприятията по информиране *и 
организиране на действията на учениците.
2.0сигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/;
Индивидуални средства за защита за личния състав се съхраняват в склад на 
Община Радомир:
2.1. Получаване на ИСЗ
2.1.1 ИСЗ се получават от домакина на училището, който се явява 

ръсководител на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ 
ежегодно се изпращазаявка до Общинския Щаб за изпълнение на общински план за 
защита при бедствия;

2.1.2. Осигурява се необходимия транспорт за получаване на ИСЗ
2.2. Раздаване на ИСЗ
Раздаването на ИСЗ става въз основа на предварително изготвен разчет и се 
използва раздавателно -  приемателна ведомост



IX. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА УЧИЛИЩ НИЯ ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ 
БЕДСТВИЯ
Председател: 0877030734 и 0899396067 
Секретар: 0899379655 
ОБЩ ИНСКИ ЩАБ 
Дежурен ОбСС 077780527 
СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВЕДОМСТВА 
РПУ МВР -  Дежурен 077782411 
РСПБЗН 077782472 
ЕЕН 112
X. СХЕМА НА УЧИЛИЩ ЕТО /Приложение №1/
Нанасят се:

> Местонахождението на училището;
>  Маршрут за извеждане пеша;
>  Местата за изчакване на автобусите;
>  Местата за разполагане след възникване на бедствието;
>  Обекти, съхраняващи и работещи с ПОВ и прогнози на зоните;
>  Места на РД ПБЗН, Център за спешна медицинска помощ, ОД на МВР, 

болници.
Училището има изготвен план за евакуация, съгласуван с РСПБЗН гр. Радомир.

о



ЧАСТ ВТОРА

1. Установява наличие в близост на обекти, които при земетресение биха
предизвикали вторични поражения.

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат.
3. Ред на действие на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при

бедствия.
След преминаване на труса /около 60 секунди/ Щабът 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 секунди/ на определеното място -  спортна площадка пред 
училището.

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 Щаба за изпълнение на общинския план 
за защита при бедствия 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 деца;
5.2. Издирва и устройва децата, на които семействата са пострадали.

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ



1. Щабът установява наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или 
превозващи силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали 
вторични поражения при поява на снежни бури, поледици и обледявания.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат -  общински щаб.
3. Ред на действие.
Дейността на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия, след
като бъде уведомен от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява в:
3.1. Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване 

възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на 

училището;
3.3. Поддържа непрекъсната връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за 

защита при бедствия за помощ и указания;
3.4. Организира извозването на личния състав до местоживеенето;
3.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира 

настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до 
осигуряване на възможността за завръщането им по домовете;

3.6. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;
3.7. Организира информиране на родителите и близките за здравословното 

състояниее на личния състав и тяхното местонахождение;
3.8. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при 

създадената обстановка;
3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Щаба за 

изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и до Общинската 
администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

3.10. Определя места за настаняване.

ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

D1



ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШ ЛЕНИ 
ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат -  общински щаб.
2. Ред за действие.
След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на
силно действащи отровни вещества, дейността на Щаба за изпълнение на
училищния план за защита при бедствия 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 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.

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. Изготвя и предава донесение до 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 
болничното заведение.

Забележка:
Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ 
предварително се определят помещения за херметизация. Същите се 
херметизират с предварително осигурени изолиращи материали 
/лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и лепило, ъкани и др./



ЧАСТ ПЕТА

ЦЕЛ: Да се реализира безпрепятствено напускане на застрашените 
помещения или цялата сграда и не се допускат човешки жертви, увреждане 
на здравето на застрашените ученици, учители, административен и помощен 
персонал при възникване на пожар.
I. Дейности при пожар:
1. Незабавно съобщавате на Единния европейски номер за спешни 
повиквания 112.
2. Съобщаване на намиращите се в сградата ученици, учители, 
административен и помощен персонал за необходимостта от евакуация;

> При пожар -  присъстващите в сградата се известяват и евакуират в 
следната последователност:

А/ съседни помещения и зони съседни на тази, в която е възникнал 
пожара;
Б/ помещения и зони, намиращи се на по -  горни етажи от застрашените; 
В/ при необходимост се евакуират учениците, учителите, 
административен и помощен персонал от помещенията, разположени на 
по- ниските етажи.

3. Система за съобщения 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 и да задейства 
пожароизвестителната инсталация.

>  При постъпване на сигнал за пожар към дежурния учител или друг 
служител, същият известява в зависимост от обстановката всички 
зони за необходимост от евакуация и PC ПБЗН.

При възникване на пожар извън сградата /помещението/:
> При постъпване на сигнал /съобщение/ за евакуация, 

членовете на групата противопожарна защита организират 
незабавното напускане на зоната /помещението/

Известявянето се извършва в следната техническа последователност:
> По телефона;
>  По мобилен телефон.

При известяване на ЕЕН 112 се съобщава следното:
>  Длъжност и фамилия;
>  Име на училището, населеното място и адрес;
>  Вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли 

застрашени хора.
II. Действие при локализиране на пожар и свеждане на опасностите и 
щетите до мимимум.
При пожар:

>  Гасенето на огнището на запалване /пожар/ чрез преносими уреди за 
първоначално пожарогасене;

> Изключване на електрическото захранване на етажа /сградата/;

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР



> След приключване на евакуацията -  затваряне на вратите към 
помещенията или зоната на пожар, за недопускане на задимяване;

>  След пристигане на пожарникарите се докладва за евакуацията, 
извършените действия по пожарогасенето и др. При поискване; При 
застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за 
евакуация, а в краен случай и за активна защита, без да се поема 
излишен риск от служебните лица.

III. Фунции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи 
задължения по време на евакуация при пожар.
Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да съобщи незабавно на 
директора на училището, както и на застрашените лица.
Директорът или член на групата за противопожарна защита:
1. Ръководи дейността по евакуацията.
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 изпълнение на училищния план за защита при 
бедствия в училището, сформиран със заповед на директора:
1. Съдействат при евакуацията на учениците.
2. Организират евакуацията ценна документация и имущество на 

училището.
3. Докладват за приключване на евакуацията на директора на училището.
4. Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост 

предлагат промени за подобряване на взаимодействието.
Директорът:
1. Отговаря за отключването на евакуационните изходи на сградата.
2. Организира отключването на аварийните изходи при необходимост.
3. Организира изключването на ел. Захранването на зоната,застрашена от 

пожар.
4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в 

застрашената зона.
5. Докладва за обстановката.
6. Не допуска паника и емоционален натиск при евакуацията на учениците.
7. Приема докладите на отговорниците за евакуацията.
8. Докладва за приключване на евакуацията.



ПРИ ПОЖАР ПЕРСОНАЛЪТ И УЧЕНИЦИТЕ Е НЕОБХОДИМО ДА 
ИЗВЪРШАТ СЛЕДНИТЕ ДЕЙНОСТИ:

№ по 
ред

ДЕЙСТВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
/ОТГОВОРНИК/

1. съобщава на ЕЕН 112 открилият пожара
2. оповестява ръководството, учениците, 

учителите и помощния персонал
открилия пожара

3. напускане на помещенията и сградата 
съгласно определените схеми и маршрути 
за евакуация

всички присъстващи
»

4. изключване на ел. Захранването чрез 
етажното или главното ел. табло

определен за това служител

5. гасене или ограничаване на пожара с 
подръчни уреди за пожарогасене

противопожарно ядро

6. насочване на пожарникарите и докладване 
за обстановката по евакуацията и 
пожарогасенето

определен за това служител



ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 
РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
2. Дейност на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия и 

авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.
2.1. Дейност на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия се 

изразява:
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 еле кабинет един прозорец за 

проветряване, покрит с плътен памучен плат;
2.1.5. Осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати 

и отдушници по указание на специалист от PC „Пожарна безопасност и 
защита на населението” -  Радомир;

2.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички 
извънучилищни дейности, изискващи събирането на много ученици на едно 
и също място като излети, екскурзии, игри и т.н.;

2.1.7. До................часа н а .......................целият личен състав да си подготви
памучно -  марлени превръзки по дадения образец от специалист от PC 
„Пожарна безопасност и защита на населението” -  Радомир;

2.1.8. Подготвят се табелки с надпис „Водата -  забранена за пиене”
2.1.9. Изгражда се комисия в състав Вилма Асенова, Славка Борисова и Зита 

Даскалова, която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и 
мерките за противорадиационна защита;

2.1.10. Да се монтират „виндфаг” /полиетиленови завеси/ на 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 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 остъклението и затварянето на прозорците и 

вратите;
2.1.16. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината и областта;
2.1.17. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на 

личния състав;
2.1.18. Ако се получат указания от Щаба за изпълнение на Общински план за 

защита при бедствия за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се 
организира и провежда от медицинско лице съвместно сизградените 
санитарни постове;



2.1.19. 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;

2.1.20. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на Общинския щаб.
2.2. Дейност на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия 

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 училище 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 и стълбището 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;
2.2.9. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната. До осмото 

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.
3. Осигуряване на мероприятията.

Изготвил:
/Румен
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КМЕТА
НА ОБЩ ИНА РАДОМИР

З А Я В К А

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 
НА СУ”СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ” ГР. РАДОМИР

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ 

ДП-2 ОБЩ О 184

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ 

ГП ОБЩ О 244

о>



на видовете имущества на групите

с п и с ъ к

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО
1. 2 3 4
1. Индивидуални средства за защита 11 - 19 години
1.1. Противогази -  ГП1 387 броя
1.2. Респиратори 387 броя
1.3. Памучно -марлени превръзки 387 броя
1.4. Престилки 387 броя

о-



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 М ярка Норма за изчисляване

1. Полиетилен 400 кв.м. Площта на прозорците и 
вратите предвидени за 
херметизиране/А+0.3м/Х 
/Б+О.Зм/кв. м.

0 '



Т А Б Л И Ц А

Национални сигнали за оповестяване и средствата за предаването им. 
Сигнали за видовете опасности, подавани за населението 

Начини на предаване на сигнала

№ по 
ред

на сигнала 
Наименование

Чрез националните и 
местни радиопредаватели 
и радиотрансла ционни 
възли

Сиренна система Други

1. „Опастност от
радиационно
заразяване”

„Внимание! Внимание! 
Внимание! Радиактивно 
заразяване. Радиоактивно 
заразяване. Радиоактивно 
заразяване.” Текстът се 
повтаря

Вой на 
електронни 
Сирени в 
продължение 
наЗмин. 
последван от 
указания за пове 
дението на населе 
нието.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети

2. „Опастност от 
радиоактивно 
заразяване”

Р‘

„Внимание! Внимание! 
Внимание! Химическо 
заразяване! Химическо 
заразяване! Химическо 
заразяване!” Текстът се 
повтаря

Вой на 
електронни 
Сирени в 
продължение 
наЗмин. 
последван от 
указания за пове 
дението на населе 
нието.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети

3. „Наводнение” „Внимание! Внимание! 
Внимание! Опасност от 
наводнение! Опасност от 
наводнение! Опасност от 
наводнение! Текстът се 
повтаря

Вой на 
електронни 
Сирени в 
продължение 
наЗмин. 
последван от 
указания за пове 
дението на населе 
нието.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети


