ИНСТРУКЦИЯ
за провеждане на обучение за защита при бедствия и за
оказване на първа долекарска помощ в системата на
народната просвета
Глава първа
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Чл. 1. С тази инструкция се определят изискванията за:
1. Провеждане на обучение за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ на децата и учениците в системата на народната просвета.
2. Планирането на защитата при бедствия и подготовката на педагогическия и на
непедагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена в
системата на народната просвета за прилагане на необходимите защитни мерки.
Чл. 2. (1) Тази инструкция се отнася до всички участници в предучилищното
възпитание и подготовка и в училищното образование и урежда техните права и
задължения по провеждане на обучение, насочено към формиране на жизненозначими
умения за поведение при пожари, бедствия и извънредни ситуации и за прилагане на
необходимите защитни мерки и първа долекарска помощ.
(2) Подготовката на децата и учениците за защита при бедствия и за оказване на
първа долекарска помощ е задължителна за всички детски градини и училища.

Глава втора
ОРГАНИЗАЦИЯ, МЕТОДИЧЕСКО РЪКОВОДСТВО И
КОНТРОЛ
Раздел I
Организация на обучението за защита при бедствия и за
оказване на първа долекарска помощ
Чл. 3. (1) Организацията на обучението се осъществява от директорите на детски
градини, училища и обслужващи звена във взаимодействие с регионалните инспекторати
по образованието (РИО) и регионалните дирекции „Пожарна безопасност и защита на
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населението” (РДПБЗН) на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” (ГДПБЗН) - Министерството на вътрешните работи (МВР).
(2) Директорът е председател на Щаба за изпълнение на плана за защита при
бедствия на пребиваващите и отговаря за опазването на живота и здравето на децата и
учениците при възникване на бедствия и извънредни ситуации.
(3) Директорът контролира провеждането на практическите занятия за изучаване и
прилагане на плана за защита при бедствия с децата и учениците от всички групи и/или
класове.
Чл. 4 (1) Обучението на децата от предучилищна възраст се осъществява по
учебното съдържание от образователните направления "Социален свят" и "Природен
свят", определено с държавните образователни изсквания за предучилищно възпитание и
подготовка.
(2) Обучението на децата по ал. 1 се провежда от съответния учител на групата в
педагогически ситуации по темите, определени в Приложение № 1..
Чл. 5. (1) Обучението на учениците от I до ХII клас се осъществява чрез
възможностите на учебното съдържание, определено с държавните образователни
изисквания за учебното съдържание за начален, прогимназиален и гимназиален етап на
образование.
(2) Обучение на учениците от I до ХII клас се осъществява и в часа на класа по
темите, определени в Приложение № 2.
(3) Обучение се извършва и в практически занятия, свързани с изучаване и прилагане
на плана за защита при бедствия на пребиваващите.
(4) Практическо занятие за прилагане на училищния план за защита при бедствия и
за оказване на първа долекарска помощ се провежда най-малко веднъж годишно с
учениците от всички класове.
Чл. 6. За провеждане на обучението по чл. 5, ал. 2 всеки класен ръководител
разработва тематичен план, който е неразделна част от годишното планиране на учебния
материал за часа на класа. В него се включват и темите за практическите занятия, свързани
с прилагане на училищния план за защита при бедствия на пребиваващите.
Чл. 7. (1) Обучението за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ може да се провежда и в рамките на извънкласната и извънучилищната дейност по
програми, утвърдени от директора.
(2) Обучението по ал. 1 се провежда от учители или от специалисти по съответната

2

тематика.
Чл. 8. (1) Длъжностни

лица

от

съответните

регионални

дирекции

„Пожарна

безопасност и защита на населението” (РДПБЗН) и Българският червен кръст (БЧК)
оказват съдействие на училищата при провеждане на практически или теоретични занятия
в процеса на обучението за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ.
(2) При необходимост от осигуряване на специалист за провеждане на обучението по
чл. 7 директорите на детски градини, училища и обслужващи звена подават заявка на
електронен и хартиен носител до началника на съответната Районна служба „Пожарна
безопасност и защита на населението” (РСПБЗН ).
(3) Заявката се подава най-късно до първи октомври на учебната година и в нея се
посочват времето, мястото, темите, както и образователният етап, за които е предвидено
обучението - предучилищно възпитание и подготовка, начален, прогимназиален или
гимназиален етап на образование.
(4) Заявката на училището се съгласува от началника на РСПБЗН в 14-дневен срок от
постъпването й.
(5) При настъпване на непредвидени обстоятелства по време на учебната година,
възпрепятстващи провеждането на планираното обучение, съответният ръководител e
длъжен да уведоми незабавно другата страна и да създадe условия за ново планиране и
изпълнение на дейностите
Чл. 9. (1) За обучението преподавателите ползват съобразени с възрастовите
особености на учениците материали и информационни източници, публикувани на
интернет сайтовете на Министерството на образованието и науката (МОН), на БЧК и на
Главната дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР.
(2) За обучението по чл. 7, ал. 1 се ползват помагала, избрани от учителя.
Чл. 10. (1) Резултатите от провежданото обучение се проверяват от учителя и/или от
длъжностни лица, определени от началника на РИО или от началника на РСПБЗН,
съгласувано с началника на РИО.
(2) Материалите за оценяване на резултатите от обучението се подготвят от
оценяващия.
(3) За резултатите от провежданото обучение не се вписва индивидуална оценка на
ученика, а получената информация се използва от оценяващия за изготвяне на анализи и
препоръки за подобряване на обучението.
Чл. 11. (1) Директорът на детската градина, училището или обслужващото звено
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изготвя и утвърждава план за защита при бедствия на пребиваващите в обекта (детска
градина, училище, обслужващо звено).
(2) Планът по ал. 1 се изготвя на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия и
съдържа рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия, мерките за
защита, разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение
на предвидените мерки, времето за готовност за реагиране, ресурсите, необходими за
изпълнение на предвидените мерки, начина на взаимодействие със съставните части на
единната спасителна система.
(3) При изготвянето на плана по ал. 1 се използва структурата на типов план съгласно
Приложение № 3.
(4) Планът по ал. 1 се актуализира при промяна на обстоятелство, залегнало в
съдържанието му.
(5) Директорът организира провеждане на обучение на персонала за защита при
бедствия и на тренировки за изпълнение на плана по ал. 1 най-малко веднъж годишно.
(6) Най-малко десет дни преди провеждане на тренировки за изпълнение на плана по
ал. 1 директорът уведомява писмено началника на съответната РСПБЗН.

Раздел II
Методическо ръководство и контрол на обучението за
защита при бедствия и за оказване на първа долекарска
помощ
Чл. 12 (1) Методическото ръководство и контролът на дейностите, свързани с
обучението за защита при бедствия и за оказване на първа долекарска помощ на децата и
учениците в детски градини, училища и обслужващи звена от системата на народната
просвета, се осъществяват самостоятелно от РИО или съвместно от РИО и РДПБЗН.
(2) За координиране на дейностите по ал. 1 началниците на РИО и директорите на
РДПБЗН определят съответни длъжностни лица.

ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 1. Тази инструкция се издава на основание чл. 34, ал. 4 от Закона за народната
просвета, чл. 16, ал. 1 и ал. 2 и чл. 36 от Закона за защита при бедствия, във връзка с чл. 17,
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ал. 1 и ал. 2, т. 1 от Закона за Министерството на вътрешните работи и чл. 62 от
Правилника за устройството и дейността на Министерството на вътрешните работи.
§ 2. Тази Инструкция отменя Инструкция № 2 от 5.07.2004 г. за подготовката и
обучението на децата, педагогическия, административния и помощен персонал в детските
градини за безопасно поведение при бедствия, аварии, катастрофи и пожар
§3. Инструкцията е съгласувана с министъра на вътрешните работи.
§4. Инструкцията влиза в сила в деня на обнародването й в „Държавен вестник”.
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Приложение № 1
към чл. 4, ал. 2
Теми за провеждане на обучението
за защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ
с децата от детските градини
II група
No.

1.
2.
3.
4.

Брой
педагогически
ситуации

Наименование на темите

Основни представи за понятията “вятър” и “дъжд”
Първи представи за понятията “буря” и “наводнение”
Основни представи за понятията "огън", "горене", "дим"
Причини за поява на пожар и опасността от него

1
1
1
1
ОБЩО:

4

III група
No.

1.
2.
3.
4.

Брой
педагогически
ситуации

Наименование на темите

Трудът на пожарникарите и спасителите, които защитават хората
при бедствени ситуации
Дейности на човека, които могат да причинят пожари
Основни представи за “снеговалеж”, “поледица”, “снежна буря”
Поведение на детето при възникване на природно бедствие
ОБЩО:

1
1
1
1
4

IV група
No.

1.
2.
3.
4.

Брой
педагогически
ситуации

Наименование на темите

Основни представи за наводнението като природно бедствие
Основни представи за земетресението като природно бедствие
Поведение на детето при пожар
Телефон 112 – случаи, в които се подава съобщение. Последици от
лъжливи повиквания
Поведение при възникване на различните видове бедствия
ОБЩО:

1
1
1
1
1
5
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Приложение № 2
към чл. 5, ал. 2

Теми за провеждане на обучението
за защита при бедствия и оказване на първа долекарска помощ
с учениците от I клас до ХI клас
I КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Какво представляват природните бедствия и как да се предпазим от
тях
Сигнали за опасност и съобщение на телефон 112
Как да напуснем училището при сигнал за опасност
Първата долекарска помощ – необходима и своевременна
Огънят – приятел и враг на човека
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5

II КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Природните бедствия порой, наводнение, свлачище – безопасно
поведение
Индивидуални средства за защита – предназначение
Природните бедствия снежна буря и заледяване – безопасно
поведение
Първа помощ при изгаряния и измръзвания
Професиите на пожарникаря и на спасителя
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5

III КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Природните бедствия силен вятър, ураган и смерч – безопасно
поведение
Видове индивидуални средства за защита
Природните бедствия гръмотевична буря и мълния – безопасно
поведение
Предпазване от слънчев и топлинен удар
Източници на запалване
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5
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IV КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Брой
часове

Наименование на темите

Земетресение – безопасно поведение
Сигнали за опасност при възникване на бедствия
Наранявания, видове рани, кръвоспиране
Поведение и действия при пожар
Оказване на помощ при водни инциденти
ОБЩО:

1
1
1
1
1
5

V КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението
при възникване на бедствия и действия при тяхното получаване
Пожар в жилищни и обществени сгради. Сигнали и знаци за
евакуация
Поведение при гръмотевични бури и мълнии
Поведение при снежни виелици, заледявания и опасност от лавини
Отравяния – видове, признаци и първа помощ
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5

VI КЛАС
No.

Наименование на темите

1.
2.
3.

Процес на горене. Характерни причини за възникване на пожарите
Предпазване от опасните фактори на пожара
Видове земетресения. Поведение при земетресение
Увреждания на кости и стави – видове увреждания и оказване на
първа помощ
Кръвотечения и шок. Кръвоспиране
ОБЩО:

4.
5.

Брой
часове

1
1
1
1
1
5

VII КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

План за защита при бедствия на училището. Семеен план при
бедствие
Пожарна опасност на вещества и материали
Изгаряния. Оказване на първа помощ
Опасност от измръзване. Оказване на първа помощ
Опасност от задушаване. Оказване на първа помощ
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5
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VIII КЛАС
Брой
часове

No.

Наименование на темите

1.
2.
3.

Поведение и действия при бедствия, рискови за населеното място
Пожари – горски и полски. Безопасно поведение
Използване на средства за първоначално гасене на пожари
Основни жизнени показатели – съзнание, дишане и
кръвообращение. Измерване на жизнените показатели. Клинична и
биологична смърт
Индивидуални средства за защита – видове, използване
ОБЩО:

4.
5.

1
1
1
1
1
5

IX КЛАС
No.

1.
2.
3
4.
5.

Брой
часове

Наименование на темите

Промишлени аварии
Поведение при обгазяване
Биологично/бактериологично заразяване
Епидемии, пандемии и епизоотии
Колективни средства за защита на населението
ОБЩО:

1
1
1
1
1
5

X КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Евакуация на населението от сгради и обекти. Спасителни дейности
при промишлени аварии и природни бедствия
Поразяване от електричен ток – възможни причини и оказване на
първа помощ
Поведение при наводнения. Оказване на първа помощ при удавяне
Значение на психологичната помощ при пожари, бедствия и
извънредни ситуации
Единна спасителна система. Развитие на доброволчеството
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5
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XI КЛАС
No.

1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Институции в Р България, свързани със защитата на населението
при пожари, бедствия и извънредни ситуации
Извънредни ситуации, предизвикани от злонамерени действия
Ред за подаване на сигнали за опасност на единния европейски
номер за спешни повиквания 112
Слънчев и топлинен удар – признаци; оказване на първа помощ
Видове знаци и сигнали за безопасност, използвани в различни по
предназначение обекти
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5

XII КЛАС
No.
1.
2.
3.
4.
5.

Наименование на темите

Химическо замърсяване – възможни източници и поведение на
населението
Радиоактивно замърсяване – възможни източници и поведение на
населението
Основни симптоми, признаци и първа помощ при епилептичен
гърч, хипогликемия, хипергликемия, алергичен пристъп
Основни симптоми, признаци и първа помощ при инфаркт и инсулт
Развитие на доброволните формирования за защита при бедствия и
извънредни ситуации
ОБЩО:

Брой
часове

1
1
1
1
1
5
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Приложение № 3
към чл. 11, ал. 3

УТВЪРЖДАВАМ:

ДИРЕКТОР……………………..
…………………/................................../

ПЛАН
ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
на пребиваващите в .............................................................,
(наименование на училището/детската градина/обслужважото звено)

На основание: чл. 36 от Закона за защита при бедствия

На основание: Инструкция №.................. от .............. 2015 г., Министерство на
образованието и науката, обнародвана в Държавен вестник .........
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ЧАСТ ПЪРВА
І. Общи положения
1. Характеристика на района (прави се кратка обща характеристика на района, в който
се намира детската градина/училищетообслужващото звено)
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………
2. Строителна характеристика на детската градина/училището/обслужващото звено
Обща площ, в m2
……………………………………………………………………………………………………
Застроена площ, в m2
……………………………………………………………………………………………………
Незастроена площ, в m2
……………………………………………………………………………………………………
Брой на сградите/секциите
……………………………………………………………………………………………………
Етажност на всяка от тях
……………………………………………………………………………………………………
Степен на пожарна опасност
……………………………………………………………………………………………………
Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 21.05.2001 г.
……………………………………………………………………………………………………
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Подземни етажи (брой, характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Полуподземни етажи (характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Първи етаж (характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Втори етаж (характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Трети етаж (характеристика)
…………………………………………………………………………………………………
Четвърти етаж (характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Подпокривно пространство (характеристика)
……………………………………………………………………………………………………
Наличност на:
Колективно средство за защита (КСЗ), вместимост – брой хора
……………………………………………………………………………………………………
КСЗ се ползва от:
……………………………………………………………………………………………………
(вместимост – брой хора)

Басейн (размери):
……………………………………………………………………………………………………
Басейнът работи:
………………………………………………………………………………………………………
Басейнът не работи:

15

………………………………………………………………………………………………………
3. Детската градина/училището/обслужващото звено е разположено в близост до:
Железопътна гара
……………………………………………………………………………………………………
Главен път с интензивно движение
……………………………………………………………………………………………………
Язовир (заливна зона)
……………………………………………………………………………………………………
Река (заливна зона)
……………………………………………………………………………………………………
Други хидротехнически съоръжения (хвостохранилище или друго)
…………………………………………………………………………………………………….
Предприятия с рискови производства (взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или
работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др.)
…………………………………………………………………………………………………….
Свлачищни терени
…………………………………………………………………………………………………….
Други опасности
…………………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………….
4. Детската градина/училището/обслужващото звено има общо личен състав:
От тях:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

Забележка: Попълват се само онези данни, които се отнасят до съответното заведение!
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ЦЕЛОДНЕВНО (ако училището/детската градина/обслужващото звено е на двусменен
режим на работа):
Общ брой на:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

От тях:
Първа смяна с

деца/ученици,

учители,

друг персонал;

Втора смяна с

деца/ученици,

учители,

друг персонал.

ЦЕЛОДНЕВНО (ако детската градина/училището/обслужващото звено звено е на
целодневен режим на работа без смени):
Общ брой на:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

СЕДМИЧНО (детската градина/училището/обслужващото звено е на седмичен
режим на работа от понеделник до петък без прекъсване):
Общ брой през деня:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

, друг персонал

.

Общ брой през нощта:
Деца/ученици

, учители

ПОСТОЯННО (ако училището/детската градина/обслужващото звено е на
непрекъснат режим на работа):
Общ брой през деня:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

Общ брой през нощта:
Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

Общ брой през почивните дни:
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Деца/ученици

, учители

, друг персонал

.

ІІ. Цели на плана
1. Да се извършат организация на работата и предприемане на необходимите
действия на ръководството, учителите, наличния друг персонал и децата при
възникване на бедствия, застрашаващи живота и здравето им.
2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване
на бедствия.
3.

Запазване

живота

и

здравето

на

личния

състав

на

детската

градина/училището/обслужващото звено, децата и пребиваващите в сградата.
ІІІ.

Рискове

от

бедствия

на

територията

на

детската

градина/

училището/обслужващото звено съгласно общинския план за защита при
бедствия
Прави се описание на обстановката, която може да се развие, и от какво
бедствие може да бъде предизвикана, като рисковете се взаимстват от дефинираните
такива в общинския план за защита при бедствия
1. от земетресение;
2. от наводнение;
3. от снежни бури, поледици и обледявания;
4. от крупни промишлени аварии и катастрофи;
5. от пожар;
6. от авария в АЕЦ.
ІV. Поддържане на постоянна готовност за действия при бедствия чрез формиране
на органи и групи и дефиниране на техните задължения
В училището/детската градина/обслужващото звено са изградени:
1. Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия
1.1. Състав на Щаба (определя се съгласно заповед на директора в зависимост
от конкретните условия и възможности на детската градина/училището/обслужващото
звено – Приложение № 1).
1.2. Задачи на Щаба:


Да организира защитата на пребиваващите в обекта при бедствия.
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Да планира превантивни мероприятия за защитата на пребиваващите в
обекта и организира тяхното изпълнение.

1.3. Да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия.
2. Група за наблюдение и оповестяване
2.1. Състав на групата (определя се съгласно заповед на директора в
зависимост от конкретните условия и възможности – Приложение № 2).
2.2. Задачи на групата:


Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от
бедствия в района на детската градина/ училището/обслужващото звено;



Да обходи района веднага след бедствието и да осигури първоначалната
информация за обстановката, за пострадалите и за състоянието на сградния
фонд;



Да подпомогне председателя на Щаба за изпълнение на плана за защита
при бедствия на детската градина/училището/обслужващото звено при
изясняване на цялостната обстановка след бедствие;



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 – за оказване на първа долекарска помощ от
предварително обучени лица от персонала (определя се съгласно заповед на директора
– Приложение № 2).
3.2. Задачи на поста:


Да

участва

в

провеждането

епидемиологични

мероприятия

на

всички
в

санитарни

детската

и

противо-

градина/училището/

обслужващото звено;


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

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита
(ИСЗ)
4.1. Състав на групата (определя се съгласно заповед на директора –
Приложение № 2).
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4.2. Задачи на групата:


Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ;



При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на
необходимите количества;



Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;



Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване
на ИСЗ;



Да изготвя 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 поддържане и експлоатация на колективните средства за
защита (КСЗ), херметизиране на помещения
5.1. Състав на групата (определя се със заповед на директора – Приложение № 2)
5.2. Задачи на групата
5.2.1. Ако има изградено защитно съоръжение:


Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;



Да направи разчет и разпределение на децата/учениците за настаняване в
помещенията на защитното съоръжение при необходимост;



Да постави и следи за наличността на указателни табелки Приложение
№ 12;



Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за
експлоатация;



Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се
използва по предназначение.

5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост:


Да определи подходящи за херметизиране 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 – Приложение № 10;
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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

СДПЗНП/РДПБЗН и заповед на директора – Приложение № 2).
6.2. Задачи на групата:
Задачите се определят съгласно инструкциите на СДПЗНП/РДПБЗН, заповед
директора – Приложение № 2 и конкретно в част VI към настоящия план.
V. Оповестяване и привеждане в готовност
1. На Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия
1.1. Оповестяване на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия се
извършва съгласно Приложение № 3.
Щабът се оповестява:
- при опасност, породена от бедствие, авария, катастрофа и/или 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.
Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия (Приложение № 1) се
събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост
от конкретната обстановка и се доуточняват:
- мероприятията за незабавно изпълнение;
- редът за действия;
- конкретните задачи за изпълнение;
- редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала.
2. На групите
2.1. Оповестяване на групите – съгласно Приложение № 4.
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2.2. Привеждане в готовност на групите.
Групите се събират на двора на детската градина, училището или
обслужващото звено. Уточняват се задачите. Получават се необходимите имущества –
Приложение № 13.
VІ. Управление на действията при бедствия
Извършва се от …………………………………………..............................................,
(изписват се трите имена на председателя на Щаба)

а при отсъствие или невъзможност – от ……………………………………………...............
(изписват се трите имена на секретаря на Щаба)

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 ……………….……………….......….......
(изписват се трите имена на председателя/секретаря на Щаба)

до пристигането на специализирани екипи и се продължават действията под
ръководството на общия ръководител на спасителните работи.
VІІ. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на детската
градина /училището/обслужващото звено
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието и мащабите.
1. Оповестяване на личния състав:
1.1. В учебно/работно време (Приложение № 5) оповестяването се извършва от
секретаря на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия.
1.2.

В

периода

между

две

смени,

ако

от

детската

градина/

училището/обслужващото звено отсъства секретарят на Щаба, за изпълнение на плана
за защита при бедствия оповестяването се извършва от дежурния по график – член на
щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия или дежурния за деня в детската
градина/училището/обслужващото звено, който поема временно ръководството и
управлението на Щаба.
1.3. Във времето от 19.00 ч. до 7.00 ч. оповестяването се извършва от:
......................................................................................................................................................
(трите имена на отговорното лице)

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от:
......................................................................................................................................................
(трите имена на отговорното лице)
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За оповестяване се използват установените национални сигнали за оповестяване
(Приложение № 6) или други предварително известни чрез наличните възможности:
.....................................................................................................................................................
(отбелязва се по какъв начин ще се извърши оповестяването)

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност
в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат
информирани всички, които извършат мероприятия по информиране и организиране
на действията на децата/учениците.
2. Осигуряване с ИСЗ:
ИСЗ се съхраняват:
-

на втория етаж на училището;

-

в склад в общината или на друго определено място.

2.1. Получаване на ИСЗ
2.1.1.

ИСЗ

се

получават

от

домакина

на

детската

градина/

училището/обслужващото звено, който е началник на групата за получаване и
раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до
Областния щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия
съгласно Приложение № 7;
2.1.2. Осигурява се необходимият транспорт за получаване на ИСЗ (когато се
съхраняват в отдалечен склад).
2.2. Раздаване на ИСЗ
Раздаването се извършва въз основа на предварително изготвен разчет
(Приложение № 8).
При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост (Приложение
№ 9).
VІІІ. Указател с телефонни номера
 Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия
Председател:.................................................................... .........................
Секретар:......................................................................... .........................
Дежурен:.......................................................................... .........................
 Общински щаб
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Председател:.................................................................... .........................
Секретар:......................................................................... .........................
Дежурен: ..................................................................................................
ОбСС: ............................................................. .........................................
 Специализирани ведомства
РУП на МВР ............................................................................................
Дежурен:................................................................................... ................
ЕЕН 112
IХ. Карта на детската градина/училището/обслужващото звено
Нанасят се:
 местонахождението на детската градина/училището/обслужващото звено;
 маршрутът за извеждане пеша;
 местата за изчакване на автобусите;
 местата за разполагане след възникване на бедствието;
 възможните заливни зони от:
- реки;
- язовири;
- хвостохранилища;
- други хидросъоръжения.
 обекти, съхраняващи и/или работещи с опасни химични вещества и
прогнози на зоните;
 места на СДПБЗН/РДПБЗН, Център за спешна медицинска помощ,
оперативни дежурни на МВР, болници.
Х. Схема на детската градина/училището/обслужващото звено
Изготвя се обща схема на детската градина/училището/обслужващото звено и
схема на всеки етаж. На схемите се нанасят:


местата на кабинетите и класните стаи;



общите помещения, складовете и др.;



стълбищата и асансьорите;



спалните помещения;
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санитарни възли;



защитните съоръжения/скривалища, противорадиационни укрития;



местата на съсредоточаване на хора;



местата за съхраняване на опасни вещества (например, кабинет по
химия и хранилището).
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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:.................................................................................................................
(описват се обектите)

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат:.....................................................
(описват се органите и силите)
3. Ред за действие на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия.
3.1. След преминаване на труса (около 60 секунди) Щабът:
- организира наблюдение за уточняване на обстановката в детската градина/
училището/обслужващото звено – пострадали, пропуквания, разрушения,
пожари, повреди в системите на сградата (електро, ВиК, отопление и
вентилация и др.) и определя пътищата за извеждане на децата/учениците;
- oрганизира извеждането на децата/учениците веднага след първия трус
(след около 60 секунди) на определеното място ……......................................
(посочва се мястото)

- организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и
транспортирането им до болнични заведения;
- прави проверка на изведените деца/ученици и ако има липсващи,
организира издирването им в сградата;
- поддържа непрекъсната връзка с дежурния по общински съвет за
получаване на помощ и указания;
- определя местата и маршрутите за извозване.
3.2. Действия след напускане зоната на разрушения:
- издирват се и се уведомяват родителите на пострадалите деца/ученици;
- издирват се и се устройват деца/ученици, на които са пострадали
семействата.
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ЧАСТ ТРЕТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ
1.

Прогнозна

оценка

за

рискови

въздействия

върху

детската

градина/училището/ обслужващото звено:.............................................................................
(описват се рисковите въздейстеия)

2. Сигнали за оповестяване:.......................................................................................
(описват се сигналите)

3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат:....................................................
(описват се органите и силите)

4. Места и маршрути за извеждане с транспортни средства или пеша
......................................................................................................................................................
(посочват се местата и маршрутите)

5. Ред за действие на Щаба:
5.1. При опасност от наводнение
Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия, след като бъде
уведомен от дежурния по Общински съвет:
- организира

дежурство/денонощно

дежурство

за

тези

детски

градини/училища/обслужващи звена, които са с непрекъсваем режим на
работа и осигурява връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия;
- осигурява изпълнението на всички решения, взети от Щаба за изпълнение
на Общинския план за защита при бедствия;
- организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в
които има опасност от наводнение;
- организира

временно

прекратяване

на

заниманията

в

помещения,

застрашени от наводнение;
- доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на
опасността.
5.2. Действия след възникване на наводнение:
- оповестява личния състав;
- прекратява учебните занимания;
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- организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно
място и дава указания за тяхното поведение съобразно конкретната
обстановка;
- поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за
получаване на помощ и указания.
5.3. Действия след напускане на наводнената зона:
- издирват се и се уведомява родителите на пострадалите деца;
- издирват се и се устройват децата, на които са пострадали семействата.
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно
действащи отровни вещества или други такива, които биха били рискови при проява на
снежни бури, поледици и обледявания:...................................................................................
(описват се обектите)

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат:.....................................................
(описват се органите и силите)

3. Места за настаняване:..............................................................................................
(посочват се местата за настаняване)

4. Ред за действие на Щаба
Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия, след като бъде
уведомен от дежурния по Общински съвет:
- осигурява нормален режим на работа на отоплителните и вентилационните
системи за редуциране възможността от възникване на аварии;
- осигурява почистване и опесъчаване на района пред и в двора на детската
градина/училището/обслужващото звено и осигурява свободен достъп до
сградата;
- поддържа непрекъсната връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия за помощ и указания;
- организира извозването на персонала и пребиваващите в обекта до
местоживеенето, ако училището/детската градина/обслужващото звено се
намира в друго населено място или е извън населен район;
- при

невъзможност

за придвижване до

местоживеенето

организира

настаняването на персонала и пребиваващите в обекта в подходящи условия
и изхранването им до осигуряване на възможността за завръщането им по
домовете;
- организира осигуряването на първа долекарска помощ при необходимост;
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- организира информиране на родителите и близките за здравословното
състояние

на

персонала

и

пребиваващите

в

обекта

и

тяхното

местонахождение;
- организира информиране на персонала и пребиваващите в обекта за
правилата за действия при създадената обстановка;
- при необходимост изготвя предложение до Щаба за изпълнение на
Общинския план за защита при бедствия и до Общинската администрация
за временно прекратяване на учебните занятия.
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ЧАСТ ПЕТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ
ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА
1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно
действащи отровни вещества или други такива, които биха предизвикали вторични
поражения при аварии и катастрофи:.......................................................................................... .
(опиват се обектите)

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат:........................................................ .
(опиват се обектите)

3. Ред за действие на Щаба.
След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на
силно действащи отровни вещества, Щабът:
- организира получаването на информация за характера на аварията, мястото на
възникване, вида и количеството токсични вещества, постъпващи в околната
среда, посоката и скоростта на вятъра, рисковете за хората и основна
информация за предприетите мерки за защита;
- незабавно

оповестява

намиращите

се

в

детската

градина/

училището/обслужващото звено персонал и пребиваващи лица и дава указания
за действия;
- осигурява

охрана

и

ред

за

предотвратяване

на

паника

в

детската

градина/училището/обслужващото звено.
3.1. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата, Щабът:
- определя маршрутите и безопасните места за евакуация;
- организира извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в
посока, обратна на разпространението на токсичния облак, на безопасно място;
- поддържа непрекъсната връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия за помощ и указания;
- осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за
транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
3.2. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата, Щабът:
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- организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и
херметизирането на предварително определените за целта помещения с
подръчни средства и материали;
- организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени
превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за
неутрализиране на промишлените отровни вещества;
- организира

извеждането

(предварително

на

определените

децата/учениците
за

целта

в

безопасната

помещения)

на

част

детската

градина/училището/ обслужващото звено в зависимост от характеристиките на
конкретните отровни вещества;
- осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и
пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично
заведение.
Забележка: Когато в детската градина/училището/обслужващото звено няма
защитно съоръжение или КСЗ, се определят помещения за херметизация. Същите се
херметизират с предварително осигурени изолиращи материали (облепващи ленти,
тъкани и други подръчни средства).
За осигуряване на всички пребиваващи в обекта лица с ИСЗ, предварително се
осигуряват противогази и необходимият брой памучно-марлени превръзки.
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ЧАСТ ШЕСТА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

1. При пожар се извършват последователно следните дейности:
1.1. Незабавно се позвънява на Единния европейски номер за спешни повиквания
112 и се съобщава следното:
- длъжност, име и фамилия;
- наименование на обекта, къде се намира;
- вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.
1.2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият
известява в зависимост от обстановката:
- отговорниците по пожарна безопасност в следната последователност:.......................
.................................................................................................................................................
(име, фамилия, длъжност, телефон за връзка)

1.3. Оповестяват се намиращите се в сградата деца, учители, административен и
помощен персонал за необходимостта от евакуация;
1.4. Пребиваващите в сградата се евакуират в следната последователност:
1.4.1. в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът;
1.4.2. в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;
1.4.3.

при

необходимост

се

евакуират

децата/учениците,

педагогическия,

административния и помощния персонал, разположени на по-ниски етажи.
1.5. Ред за информиране и оповестяване на присъстващите в сградата при
възникване на пожар:
- служителят, забелязал или установил запалване или пожар, е длъжен да съобщи
на отговорника за пожарна безопасност, ръководителя на обекта, застрашените
хора, в канцеларията на детската градина/училището/ обслужващото звено или
на охраната;
- при постъпване на сигнал за пожар към служители от охраната, от дежурния
учител или от друг служител, същият известява в зависимост от обстановката
всички зони за необходимост от евакуация и осъществява връзка с РСПБЗН;
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- при постъпване на сигнал (съобщение) за евакуация членовете на групата за
противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната на
пожара (помещението).
2. Действие при локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до
минимум:
- изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е
възникнал пожар;
- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за
първоначално гасене на пожари;
- затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара,
след приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни
части на сградата;
- предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за
ПБЗН, за извършените действия по пожарогасенето, за развитието на пожара, за
възможни подходи към огнището на пожара, застрашени съседни помещения и
сгради и др.
3. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по
време на евакуация при пожар:
3.1. Директорът или ръководителят на групата за противопожарна защита:
- ръководи дейността по евакуацията;
- контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар;
- анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага
промени за подобряване на взаимодействието.
3.2. Членовете на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в учебното
заведениe,

сформирана

със

заповед

на

директора

на

училището/детската

градина/обслужващото звено:
- съдействат при евакуацията на децата;
- организират евакуацията на ценна документация и имущество на детската
градина;
- докладват за приключване на евакуацията на директора на детската градина.
3.3. Ръководителят на групата за противопожарна защита или отговорникът за
пожарната безопасност на обекта:
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- преценява естеството на опасността, взема решение за необходимост от
евакуация и организира информирането на всички присъстващи в училищната
сграда;
- съобщава на тел. 112, РСПБЗН, докладва на ръководството на училището;
- приема докладите на отговорниците за евакуацията;
- докладва за приключване на евакуацията;
- изключва частично или цялостно ел. захранването;
- подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане;
- отговаря за безпрепятственото ползване на евакуационните и аварийните
изходи на сградата;
- организира охрана за недопускане връщане на хора в застрашената зона.
Забележка: Съгласно изискванията на чл. 9 ал. 5 от Наредба № 8121з-647 от
01.10.2014 г. за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на
обектите се допуска да не се разработва план за действие на личния състав за гасене на
пожари, при условие че е разработен план за защита при бедствия и в съдържанието му
е включен такъв план с обхват и съдържание съгласно цитираната наредба.
Част VI от настоящия план отговаря на обхвата и съдържанието на
изискващия се план по чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014 г. за
правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите.
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ЧАСТ СЕДМА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ
РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1. Органи и сили, с които ще си взаимодействат: ......................................................
(описват се органите и силите)

2. Ред за действие на Щаба при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно
замърсяване.
След получаване на сигнал или съобщение за авария в АЕЦ или трансгранично
радиоактивно замърсяване дейността на Щаба е:
- организиране получаването на информация за характера на аварията, мястото
на възникване, характеристиките на радиоактивното замърсяване, постъпващи
в околната среда, посоката и скоростта на вятъра, рисковете за хората и основна
информация за предприетите мерки за защита;
- незабавно оповестяване намиращите се в детската градина/училището/
обслужващото звено персонал и пребиваващи лица и дава указания за действия;
- осигуряване охрана и ред за предотвратяване на паника в училището/детската
градина/обслужващото звено.
2.1. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата:
- определя маршрутите и безопасните места за евакуация;
- организира извеждане на личния състав от сградата и застрашения район в
посока, обратна на разпространението на радиоактивния облак, на безопасно
място;
- поддържа непрекъсната връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за
защита при бедствия за помощ и указания.
2.2. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:
- организира се своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците
и херметизирането на предварително определените за целта помещения с
подръчни средства и материали;
- осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване,
покрит с плътен памучен плат;
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- организира се своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени
превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за
неутрализиране на промишлените отровни вещества;
- организира се извеждането на учениците в безопасната част (предварително
определените

за

целта

помещения)

на

детската

градина/училището/обслужващото звено в зависимост от характеристиките на
конкретните отровни вещества;
- осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един отваряем прозорец за
проветряване, покрит с плътен памучен плат;
- прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извънучилищни
дейности, изискващи събирането на много ученици/деца на едно и също място,
като излети, екскурзии, игри и др.;
- подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене”
- в лавката към училището да се продават само бутилирани напитки и
пакетирани в солидни опаковки храни;
- определят се отговорници, които да упражняват ежедневен контрол върху
личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в ученическия стол
и лавка;
- осигуряват се необходимите количества повърхностноактивни препарати
(перилни) за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване и за
обработка на хранителните продукти в столовата;
- подготвят се и се оборудват места за изтупване на връхните дрехи и
съхраняването им;
- определят се и се оборудват с препарати места за измиване на ръцете;
- организира се извършването на анализ на водата и храната в радиометричните
лаборатории на общината или областта;
- провеждат се ежедневни инструктажи за радиационна защита на персонала;
- ако се получат указания от Щаба за изпълнение на общинския план за защита
при бедствия за раздаване на йодни таблетки, дейността се организира и
провежда от медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;
- в часа на класа се разяснява на децата/учениците какво трябва да бъде тяхното
поведение след отлагането на радиоактивен прах, като се акцентира върху
завишените изисквания към тяхната лична хигиена;
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- осигурява се първа долекарска помощ в случаите, когато има пострадали, и се
вземат мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
Забележка: Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или КСЗ,
предварително се определят помещения за херметизация. Същите се херметизират с
предварително осигурени изолиращи материали (облепващи ленти, тъкани и други
подръчни средства).
За всички пребиваващи в обекта лица предварително се осигуряват противогази
и необходимият брой памучно-марлени превръзки.
3. Дейност на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия след
радиоактивно замърсяване:
Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на
района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
- проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с
опънат плътен памучен плат;
- забранява се излизането на децата/учениците извън сградата на училището до
второ нареждане;
- забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
- движението извън детската градина/училището/обслужващото звено става само
с ИСЗ или памучно-марлени превръзки;
- почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;
- пред входовете, стълбището и стола за хранене се поставят мокри изтривалки,
които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
- площадките пред училището/детската градина/обслужващото, коридорите и
стаите се измиват ежедневно с вода;
- забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;
- в столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени
обувки;
- изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната, която дава препоръки
за даване на суха храна в подходяща опаковка до осмото денонощие.
Забележка: Планът за действия при авария в АЕЦ за детската градина/
училището/обслужващото звено, попадащи в зоната за аварийно планиране на АЕЦ
Козлодуй, се разработва от съответната РДПБЗН.
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Приложение № 1
към плана
ЗАПОВЕД
№…../..........20..... г.

На директора на …………………………………………………………......................................
............................................................................................................................................................

Относно: Изграждане на щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия

На основание:………………………………………………………………………….........……
ЗАПОВЯДВАМ:
І. Да се изгради Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в състав:
Председател:……………………………………………………………….......………
(директор)

Заместник-председател: ……………………………………………………........……
(помощник-директор)

Секретар:……………………………………………………………………………......
(помощник директор)

Членове:
1............………………………………………………………………………………
(специалист по радиационна и химическа защита - учител по химия или физика)

2…………………………………………………………………………………........
(специалист по медико-санитарна защита - медицинско лице)
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3……………………………………………………………………….……………......
(специалист по противопожарна защита)

4.……………………………………………………………………………………......
(специалист по осигуряване на реда - учител по физкултура)

5.………………………………………………………………………………….......
(специалист по извеждане на учениците)

Забележка: Броят и видът на специалистите се определят в зависимост от
спецификата на района, заведението, броя, възрастовите групи, физическите и
психологическите особености на учениците/децата, настанени в него.
ІІ. Работно място на щаба за изпълнение на плана за защита при
бедствия:…………....................................................……………..................................………
(посочва се работното място)

ІІІ. Телефони за връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при
бедствия:……………………………………...............................................................................
(посочват се телефони за връзка)

ІV. Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав.
V. Контрола по изпълнението на настоящата заповед възлагам на:
………………………………………………………………………………………..

Директор:
..........................................
(подпис, име, фамилия)
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Приложение № 2
към плана
ЗАПОВЕД
№…........../.............20..... г.

На директора на ……………………………………………………………………......................
............................................................................................................................................................

Относно: Изграждане на групи за защита при бедствия

На основание:…………………………………………………………………........................

ЗАПОВЯДВАМ:

І. Да се изградят следните групи за защита при бедствия в състав:

1. Група за наблюдение и оповестяване
РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………..............
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………………......................
2…………………………………………………………………………………….........….............
3……………………………………………………………………………….........……….............
4…………………………………………………………………………….........………….............
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2. Санитарен пост
РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………..............
ЧЛЕНОВЕ:
1……………………………………………………………………………………….....................
2…………………………………………………………………………………….........….............
3……………………………………………………………………………….........……….............
4…………………………………………………………………………….........………….............

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ)
РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………..............
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………………......................
2…………………………………………………………………………………….........….............
3……………………………………………………………………………….........……….............
4…………………………………………………………………………….........………….............
Водач на
МПС:…………………………………………………...............................……….............
МПС с рег. №
……………………………………………………………………………..…….......

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита
РЪКОВОДИТЕЛ:………………………………………………………………………….... .....
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………………......................
2…………………………………………………………………………………….........….............
3……………………………………………………………………………….........……….............
4…………………………………………………………………………….........………….............
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5. Група за противопожарна защита
РЪКОВОДИТЕЛ:…………………………………………………………………………..............
ЧЛЕНОВЕ:
1………………………………………………………………………………………......................
2……………………………………………………………………………………..........................
3……………………………………………………………………………….........…….................
4..........................................................................................................................................................

Директор:
..........................................
(подпис, име, фамилия)
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Приложение № 3
към плана
СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЩАБА В
...............................................................................…………………………………………………

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ
ПРЕДСЕДАТЕЛ

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

СЕКРЕТАР

Специалист по радиационна и
химическа защита

Специалист по медикосанитарна защита
Специалист
по извеждане

Специалист по
противопожарна защита
по противопожа-рна
защита
Специалист
защита
по осигуряване на реда
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Приложение № 4
към плана
СХЕМА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ В
...................................………............................................………………………………………

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ

Ръководител на
група за
наблюдение и
оповестяване

Ръководител на
група за
получаване и
раздаване на ИСЗ

Ръководител на
санитарен пост

Ръководител на
групата по
противопожарна
защита

Ръководител на група за поддържане и
експлоатация на колективните средства за
защита

Забележка: Разработва се и текстово
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Приложение № 5
към плана

СХЕМА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА

…………………………………………………….....................................................……………

СЕКРЕТАР

ПОМ. ПЕРСОНАЛ

УЧИТЕЛИ

УЧЕНИЦИ

Забележка: Разработва се и текстово
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Приложение № 6
към плана
ТАБЛИЦА
с националните сигнали за оповестяване и средствата за предаването им

№
по
ред

Наименование
на сигнала

1.

"Опасност от
радиоактивно
заразяване"

2.

"Опасност от
химическо и
бактериологическо
заразяване"

3.

"Наводнение"

Начин на предаване на сигнала
Чрез националните и местните
радиопредаватели и
Сиренна система
радиоретранслационни възли
"Внимание! Внимание! Внимание!
Радиоактивно заразяване.
Вой на електронни
Радиоактивно заразяване.
сирени в продължение
Радиоактивно заразяване.”
на 3 мин, последван
Текстът се повтаря
от указания за
неколкократнно, след което се
поведението на
дават указания за поведението на
населението.
населението.
"Внимание! Внимание! Внимание!
Химическо (Бактериологично)
Вой на електронни
заразяване. Химическо
сирени в продължение
(Бактериологично) заразяване.
на 3 мин, последван
Химическо (Бактериологично)
от указания за
заразяване. Текстът се повтаря
поведението на
неколкократнно, след което се
населението.
дават указания за поведението на
населението.
"Внимание! Внимание! Внимание!
Опасност от наводнение.
Вой на електронни
Опасност от наводнение.
сирени в продължение
Опасност от наводнение. Текстът на 3 мин, последван
се повтаря неколкократно, след
от указания за поведекоето се дават указания за
нието на населението.
поведението на населението.

Други

С чести
удари по
звучащи
предмети.

С чести
удари по
звучащи
предмети.

С чести
удари по
звучащи
предмети.
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Приложение № 7
към плана
До
Председателя на
Щаба за изпълнение на
Общински план за
защита при бедствия
ЗАЯВКА
ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

На ……………………………………………….……….......................…………………….........
ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ

ДП-1
0

1

ДП-2
2

3

4

ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ

ОБЩО

ГП
0

1

2

ОБЩО
3

4

Забележки: 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.

Директор:
..........................................
(подпис, име, фамилия)
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Приложение № 8
към плана

УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис, име, фамилия)

Председател на Щаба в...……….................................................................................……………

РАЗЧЕТ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Пункт
(място на
раздаване)

Вид на имуществото

Време за
раздаване след
събитието

Клас/
курс/група

Секретар на Щаба:
.....................................
(подпис, име, фамилия)
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Приложение № 9
към плана

РАЗДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА В
……..............................................................................................………………………………

№
по
ред

1

Име и
фамилия
на
получилия
имуществото

2

Вид и количество на раздаденото имущество
(бр.)
Детски противогази Граждански
ръст
противогази - ръст

Коли
чест
во

0

1

2

3

4

0

1

2

3

4

(словом)

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

Подпис
на
полу
чате
ля

Подпис
на
МОЛ

14

15

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
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Приложение № 10
към плана
СПИСЪК
НА МАТЕРИАЛИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА УЧИЛИЩНИТЕ
ПОМЕЩЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИ ЗА ЗАЩИТА НА УЧЕНИЦИТЕ ПРИ ПРОМИШЛЕНА
АВАРИЯ

№

1.
2.
3.

Наименование
Полиетилен
Брезент/одеяла за входните
врати
Хартиена лента
или тиксо с ширина - 5 cm

4.

Лепило

5.

Пирони - 4 cm

6.

Тъкани, намокрени
със съответни разтвори

7.
8.
9.
10.

Оцет
Сода за хляб/сода
бикарбонат
Чук
Други материали

Мярка
m2
m2
m
брой
kg
m

2

Норма за изчисляване
Площта на прозорците и вратите, предвидени за
херметизиране
(ширина + 0,3 m) Х (височина + 0,3 m)
Площта на всяка врата
(ширина + 0,6 m) Х (височина + 0,6 m)
За уплътняване на стъклата и рамките
на прозорците
За залепване на хартиените ленти
За закрепване на брезента и одеялата
За уплътняване праговете под вратите и
изтриване на обувките

kg

За приготвяне на неутрализиращи разтвори

g

За приготвяне на неутрализиращи разтвори
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Приложение № 11
към плана
УТВЪРЖДАВАМ:
(подпис, име, фамилия)

Председател на Щаба в...………................................................................................………….

ПЛАН
ЗА РАБОТАТА НА ЩАБА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ
към…………………………………………………………………..през………….…година
Основни задачи:
1. ………………………………………………………………………………..............................
2. ……………………………………………………………………………..............................
3.…………………………………………………………………………….............................…
№
по
ред
1

Мeроприятия

Срок
2

3

Отговорник
Изпълнител
4

Материална
и финансова
обезпеченост

Забеле
жка

5

6

І. Мероприятия по линия на
висшестоящия щаб
Председател
на щаб за
изпълнение
на плана

1.
2.

1.

ІІ. Дейност на Щаба за изпълнение на
училищния план за защита при
бедствия
Първо заседание
Второ заседание
(въпроси за разглеждане – планиране,
поддържане на готовност,
превантивна дейност и др.)
ІІІ. Мероприятия за поддържане
в готовност на щаба
Участие в тренировки по план на
Щаба за изпълнение на Общински
план за защита при бедствия
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1

2.

3.

4.

5.

1.

2.

1.

2.

2

3

4

5

6

Провеждане на тренировки на
щаба и групите по собствен
план
Актуализиране и коригиране
на плана за действия при
бедствия,
аварии
и
катастрофи
Организиране и провеждане
на обучение по въпросите на
ПБЗН,
медико-санитарна
защита и противопожарна
защита по тематичен план и
график
Други мероприятия:
……………………………
ІV. Контрол и помощ
Провеждане на контрол за водене на
занятията с учениците за действия при
бедствия, аварии и катастрофи
…………………………………………
V. Други мероприятия
Провеждане на тренировки по
практическото усвояване на
плана от целия личен състав
…………………………………………

Секретар на Щаба:
.....................................
(подпис, име, фамилия)
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Приложение № 12
към плана

УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛКА
ЗА ЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ (ПРУ)

20 cm
КЪМ СКРИВАЛИЩЕТО

120 cm

КЪМ ПРОТИВОРАДИАЦИОННОТО УКРИТИЕ
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Приложение № 13
към плана
СПИСЪК
НА ВИДОВЕТЕ ИМУЩЕСТВА НА ГРУПИТЕ
№

Видове имущества

Мярка

Количество

1

2

3

4

1.

Индивидуални средства за защита

1.1.

Противогази

1.2.

Респиратори

1.3.

Памучно-марлени превръзки

1.4.

Престилки

1.5.

Гумени ръкавици

1.6.

Гумени чорапи

1.7.

Калиев йодит

2.

Медицинско имущество

2.1.

Санитарни чанти

2.2.

Носилки

2.3.

Шини

2.4.

Бинт

2.5.

Памук

3.

Противопожарно имущество

3.1.

Пожарогасители водни

3.2.

Пожарогасители с огнегасителен прах, клас ABC

3.3.

Пожарогасители с въглероден диоксид

3.4.

Тупалки гумени

3.5.

Кофи

4.

Други
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