
ИНСТРУКТАЖ 

ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ, 

ПОЖАР ИЛИ СТИХИЙНИ БЕДСТВИЯ 

Действия, които трябва да предприемете при: 

1.  Терористичен акт в границите, на училището: 

 

• Ако забележите в района на училището хора с подозрително поведение, уведомете незабавно директора, замееник-
директора. главния дежурен учител или портиера. 

• Те трябва да изяснят ситуацията, ще вземат необходимите мерки и ще дадат разпореждания за действие; 

2.  При възникване на пожар: 
 

•  Спешно уведомете директор, заместник-директор или най-близкия дежурен учител; 
•  Уведоменият ще прецени действията си в зависимост от размерите на пожара; 
•  Незначителен (обхваща малка площ) - може да бъде локализиран и потушен с налични сили и средства на 

училището 

 
 За пожар се известява с биене на звънец и викове "Пожар", като се събира необходимата организация за извеждане 

на учениците и служителите, от сградата; 
 Противопожарните ядра по етажи вземат необходимите мерки, като подбират среда влага за гасене в зависимост 

от размера на пожара; 
 Ръководството на училището уведомява на тел.112, без да иска тяхната намеса; 
 Дежурния портиер прекъсва подаването на електрически ток от етажните табла на всички етажи. 

 
3. При възникване на голям пожар: 

 
Необходимо е да бъде извикана пожарната 
 

 3а целта се известява с биене на звънец и викове "Пожар"; 

 Създава се необходимата организация за евакуация на учениците и служителите от страдата, като се 

предпазват от възможността за получаване на травми и обгаряния. 

 Ръководството на училището уведомява за възникналия пожар на тел.112. без да иска тяхната намеса: 

Уведомява фирма електроснабдяване за спиране на тока в сградата; Противопожарните ядра по етажи вземат 

необходимите мерки, за ограничаване на огъня и изнасяне на техника и документация на безопасно място. 

 

4. При земетресение 

 По време на труса вземете бързо и без паника най-безопасното 
място в сградата,  под праговете на врата, близо до вътрешна стена, 
колона, лод стабилна  маса и др. 

 След  труса напуснете без паника сградата по стълбите, ако използвате асансьор поемате голям риск; 

 Спрете на открито, на безопасно място от околните сгради; 

 Спазвайте инструкциите на хората, Които са отговорни за вашата евакуация. 

 
5. Какво трябва да знаете за организацията на евакуационните действия в  ПГ по текстил и моден дизайн: 

Приети са 2 сигнала: 

-  непрекъснато биене на електрически или обикновен 

звънец 

-  удряне на 2 метални предмета един в друг 
 
 Сигналът е непрекъснатото биене на електрически или на обикновен звънец, се използва в случай на 

необходимост от извеждане на учениците и работещите в гимназията извън сградата. 

 Вторият сигнал се използва, в случай на сигнал получен от Гражданска -защита, който налага евакуиране на 
учениците и работещите в гимназията във физкултурния салон и мазето: 

 

1.  Действията ви трябва да са бързи, но да действате без паника. учениците и работещите в гимназията, във 

физкултурния салон и мазето. 

2. Организацията по евакуацията на учениците и учителите в гимназията се създава от дежурния помощник-



директор и главния дежурен учител. 

3.  На всеки етаж ще има служители или учители, които да ви насочат. 

4. При евакуация се палата напускане на сградата и излизането от нея на безопасно място, както следва: 

5.  учениците от първия и гретия етаж - през аварийния изход (задната врата, откъм ..Балша"): 

6.  учениците от втория етаж - през входната врата откъм двора. 

 Тази организация на излизане е избрана с цел да не се образуват "тапи" на изходите и да се избегнат инциденти. 

Ако спазвате препоръчаната ви организация, помагате както на себе си, така и на всички други.  

 До всички преки телефони в училище е поставена информация за телефонните номера, кои то се налага да се 

използват при необходимост.  

 Добре е да запомните следните: 

 

Единен номер за спешни повиквания - 

пожар, полиция, гражданска защита, 112 

бърза помощ, пъхна помощ 

 

Пирогов   02 /  9154411 

1. На всеки етаж в училищната сграда има противопожарни табло, на което са написани инструкции за 

действие по време па пожар, както и противопожарните ядра. които трябва да вземат необходимите мерки по 

гасенсто му и изнасянето на техниката и документацията. 

2. Местата на пожарогасителите и вида им са означени с табелки, залепени па вратите на стаи те в 

които стоят. Разположението на пожарогасителите е: 

Сграда 1 

Мазе - електро табло, физкултурен салон, абонатиа  

Първи етаж – портиерна, чистачки 

Втори етаж – заместник- директори, учителска стая. 206  

Трети етаж  
 библиотека, архив. 301, 305, 306 

 

Сграда 2  

401 

 

Сграда 3  
 405 

3. Видовете сигнали за опасност към Гражданска защита са: 

4. При наличие на сигнал за опасност, подаден от Гражданска защита, училищното ръководство трябва да евакуира 

учениците както следва: 

-  учениците от първия и третия етаж - във физкултурния салон 

-  учениците от втория етаж - в абонатната станция. 

5. Евакуацията в задимени коридори се извършва ниско по пода. като се вземат мерки за недопускане на паника. 

6. Не забравяйте след приключване на евакуацията да се съберете по класове на сборното място и да проверите дали 

всички ваши съученици са успели да се евакуират. Уведомете учителя, при който сте имали час, ако установите липсващи 

съученици.  

Изготвил: инж.Джина Бонева 

 

 

Въздушна опасност сирена 3 мин. 

Химично заразяване сирена непрекъснато 

Земно нападение тръба тревога 

  


