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ЧАСТ ПЪРВА 

I.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 

Сградата на ПГД „Елисавета Вазова“ се намира на територията на район “Триадица” 

- Столична община. Районът е разположен в централната част на столицата, релефът му е 

равнинен. 

1. Физикогеографска характеристика 
 

Териториално-административни граници - с приемането на Закона за 

териториалното деление на Столичната община и големите градове на 25.07.1995 г. , 

Столична община е разделена на 24 района. Един от тях е район "Триадица", разположен 

в южната част на столицата, в полите на Витоша планина и заема площ 902 хектара. Или 

около 7% от тази на София. 

Описание на релефа - типичен предпланински - равнинен с малък наклон. Слабо 

залесяване. Липсват обработваеми площи, естествени пасища и пустеещи земи. 

Разположен е върху песъчливо - глинести скали. В отделни участъци се срещат и магмени 

скали. В района духат предимно Северозападни ветрове. Липсват огромни заливни 

участъци, високи хълмове и урви. 

Хидрография - през територията на района протича река “Дреновичка”. Събира 

води от притоците в кв. “Манастирски ливади” и кв.”Кръстова вада”. Коритото й 

преминава през “Южен парк” 1 и 2 и се влива в “Перловска река” при бул. “България”. 

Сеизмология - в сеизмично отношение район „ТРИАДИЦА” попада в район с 

интензивност от VII-ма степен и земетръсна зона с посока Северозапад - Югоизток. 

2. Климатична характеристика 
 

Територията на район „ТРИАДИЦА” попада в умерения пояс с ниска годишна 

сумарна степен на слънчевата радиация (до 133 к/кал./см2). 

Температурният режим е характерен със средна годишна температура на въздуха - 

0,5 до 1 градус по - ниска от тази на гр. София. Духат предимно Северозападни ветрове. 

Валежната обстановка е нормална. Не се причиняват големи снегонавявания и 

дълбоки преспи през зимата. В района последните 10 години няма особени 

метеорологични явления на продължителни мъгли, поледици, снежни виелици и  бури. 

Замърсяването на въздуха със сериен диоксид, фенол и азотен двуокис е по- ниско 

от еднократните и средно-дневни / пределно допустими  /дози. 

3. Стопанска характеристика 
 

На територията на района се намират медицински звена с общонационално 

значение: МБАЛ “Александровска” ЕАД, Военно-медицинска академия, Център по 

хигиена, “СПАЛИПБ - проф. Иван Киров” ЕАД, Детска педиатрия, болница “Св. 

Екатерина”, СБАЛАГ “Майчин дом” ЕАД, Стоматологичен институт и СБАЛББ “Св. 

София” ЕАД както и ДКЦ-Х1У и ДКЦ - XXIX; 
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4. Водостопанска характеристика 
 

             През територията на района, успоредно на околовръстния път минава магистрален 

водопровод с диаметър 1100 мм. и под бул. ”България” - магистрален водопровод с диаметър 

700 мм. Магистрални канализационни системи - изградени под бул. “България” и под ул. 

“Балша”. В района е изградена канализационна и водоснабдителна система градски тип. 

Напоителна и отводнителна система не е изграждана. Хидроенергийни обекти - не съществуват. 

В района язовири - не са изграждани. 

Характерно за район “Триадица е застрояване предимно с административни и жилищни 

сгради - има наличие на голям процент високи (над 10 етажа) жилищни сгради. Промишлени 

предприятия в района липсват. 

Характеристиката на района изключва възникване на горски пожари. Съгласно 

вероятната бедствена обстановка, района не попада в заливната зона на язовир Искър. 

5. Строителна характеристика на училището 
 

Обща площ /кв.м/ 

Застроена площ /кв.м/ 

Незастроена площ /кв.м/ 

Брой на сградите: 

Етажност на всяка от  

тях: 

 

 

 

6261 

3551 

5261 

4 сгради: 

1 сграда - 3 етажа  

2 сграда - 2 етажа  

3 сграда - 2 етажа  

4 сграда - 1 етаж 

 

Степен на пожароопасност 

Тип строителство съгласно чл.123 от 

Наредба №5 от 21.05.2001год. 
 
 
Мазе: 
 
 
Първи етаж/характеристика/ 
 
 
 
 
 

НЕПОЖАРООПАСНИ 

 

МОНОЛИТНО 

 

Физкултурен салон, коридори, 

съблекални, WC 

 

1  сграда – коридори, класни стаи, 

административни помещения, WC 

2  сграда - класни стаи, WC 

3  сграда – ателиета  

4  сграда – ателиета 

 

1 сгради - стаи, коридор, WC 

2 сграда - стаи, коридор, 

3 сграда – ателиета 

 

1   сграда - компютърни кабинети, стаи,  

коридори

ПГД „Елисавета Вазова“  има общо личен състав:   

от тях: ученици: ……       учители …….          друг персонал:…… 

 
Втори етаж/характеристика/ 
 
 
 
 
Трети етаж/характеристика/ 
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II.  ЦЕЛИ НА ПЛАНА 
 

- Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, наличния 

друг персонал и учениците при възникване на бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, 

застрашаващи живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, 

даденостите и категорията на учениците . 

- Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК. 

- Запазване живота и здравето на личния състав на училището . 

 

III.  ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

ОБЛАСТТА, ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО И 

ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ. 

Възможни бедствия, аварии и катастрофи и прогноза за последиците от тях 

върху населението, националното стопанство /икономиката/, инфраструктурата и 

околната среда на територията на района. 

На територията на район “Триадица” могат да възникнат следните бедствия, 

производствени аварии и катастрофи, причиняващи различни по размер щети, водещи от 

незначително до голямо количество човешки жертви: 

•   Бедствия - предизвикани от земетресения, наводнения, ураганни ветрове, бури и 

смерчови явления, горски и местни пожари, градушки, снегонавявания и обледявания, 

огнища на заразни болести и епидемии по хора, животни и растения, радиационно 

замърсяване след авария в АЕЦ или при трансграничен пренос на радиоактивни въздушни 

маси. Атака също и с антракс; 

•   Аварии - произтичащи от обекти, използващи в производството или съхраняващи 

промишлени отровни вещества, и при други случаи представляващи заплаха за живота и 

здравето на населението (терористични действия); 

•   Катастрофи - станали в резултат на авиационни, железопътни или пътно-

транспортни технически и човешки грешки или в метрото, съпроводени с много човешки 

жертви и с опасност от регионално замърсяване на околната среда. 

1. Възможни последствия от бедствия, производствени аварии и 
катастрофи 
 

1.1 Земетресения 

В сеизмично отношение, съгласно приетото райониране на страната, град София 

попада в район с интензивност от 8-ма степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник. 

При възникване на земетресение от такава степен, на територията на района ще се 

създаде сложна обстановка: 

•   Част от сградите ще получат пълни или силни частични разрушения /в кварталите 

ж.к. “Гоце Делчев”,“ Стрелбище”,” Иван Вазов” и централната градска част/, при което 

много хора ще бъдат затрупани и ще се нуждаят от неотложна и навременна помощ, а други 

ще останат без подслон, което налага всестранното им осигуряване; 

•   В обекти, дружества и фирми от територията на района, е възможно част от 

разрушенията да бъдат съпроводени с възникване на местни пожари, взривове 

и обгазяване с токсични газове, което ще доведе до трайно спиране на производствения 

процес и необходимостта от бърза евакуация на хора; 

•   Сериозни нарушения ще възникнат в енергийната, водоснабдителна, водосборната и 

канализационни системи на района; 

•   Функционирането на градския транспорт ще бъде практически невъзможно или 
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частично блокирано, а преминаването и доставянето на животоспасяващи товари ще е 

изключително затруднено; 

•       Ще се създаде реална предпоставка от възникване на епидемии; 

•   Най-сложна ще бъде обстановката в и около сградите с висока етажност, местата за 

масово пребиваване на хора както и в някои квартали със старо и несъобразено с 

антисеизмичните изисквания строителство. 

 

1.2 Пожари 

На територията на района е възможно възникване на пожари в: 

•  местен горски пожар в “Южен парк”; 

• случайни пожари вследствие стихийни бедствия; 

• пожари в рискови обекти. 

• Пожарната безопасност на територията на района се осигурява от 04-та РС ПБЗН. В 

района няма изградени други бази. Не са подготвени допълнително резервисти - 

доброволци, не са заделени допълнителни сили, поради което гасенето на пожарите ще 

се извършва от службата, по разпореждане на непосредственият и началник, важност на 

обектите и степен на опасност за живота на населението от района и съхраняване на 

материалните ценности. Разпределението на силите и средствата ще се осъществява 

централизирано от Началник ПБЗН и по искане на Кмета на района. 

 

1.3.  Радиационна авария в АЕЦ 

При нарушаване нормите за безопасна експлоатация и разрушаване на защитните 

бариери в АЕЦ е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с изхвърляне 

на радиоактивни продукти в околната среда. 

При неблагоприятни метеорологични условия и не овладяване процесите на 

изхвърляне на радиоактивни продукти от авариралия реактор е възможно радиоактивно 

замърсяване на околната среда на територията на района. 

Радиационна обстановка на територията на град София може да се очаква и при 

възникване на авария в АЕЦ извън страната и  пренос на радиоактивни въздушни маси. 

 

1.4. Промишлени аварии, свързани с отделяне на токсични вещества 

На територията на района няма производствени предприятия, работещи с 

промишлени отровни вещества , определени в Наредба №2 на Комитета по Стандартизация 

като “опасни”. Най-често срещаните отровни вещества са амоняк /NН3/ хлор, сярна 

киселина /H2SO4/, натриева основа /NаОН/ и др. 

През територията на района преминава голям поток от транспортни средства, 

превозващи силно токсични вещества, които при катастрофа и нарушаване на 

херметизацията ще създадат условия за замърсяване на околната среда и са сериозна заплаха 

за живота на населението. 

Увеличава се тенденцията за разпиляване на неизвестни по състав и с неясен 

произход материали, представляващи опасност за здравето и живота на населението. 

 

1.5. Снегонавявания и обледявания 

Рязката промяна на температурата през зимните сезони довежда до обилни 

снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. Образуват се снежни преспи по пътищата на 

автомобилния и железопътен транспорт на територията на района. Създават се условия за 

обледяване на далекопроводи, откритите съобщителни съоръжения, контактните мрежи на 

електрифицирания транспорт, огромни висулки в подпокривни открити пространства и 

др. Тези природни явления са характерни за цялата страна и се наблюдават и на 

територията на район “Триадица”. 
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1.6. Терористични действия 

В резултат от засилване на терористичната дейност в международен мащаб е напълно 

възможно за постигане на определени цели в региона някои терористични организации да 

планират обекти за терористична дейност и на територията на гр. София и района 

„Триадица”. Подходящи за тази цел са сградите в които се провеждат международни 

форуми, хотел „Хилтьн”, НДК, Болничните заведения, Американското посолство, както и 

обекти от националното стопанство като: магистралния далекопровод - 110 кволта, 

минаващ въздушно през кв.”Манастирски ливади” и “Кръстова вада” от детелината на бул. 

“България” и Околовръстен път до ул. “Сребърна” и ул.”Козяк”, множеството офиси на 

банки, Съдебната палата, сградата на КНСБ, хотел “Хилтьн”, училищата и детските градини, 

големите магазини от търговската мрежа, бензиностанции и газостанции. 

При терористичните действия могат да се използват както взривни вещества, така 

също и химическо и биологично оръжия. 

  За извършване на спасителни работи при терористични действия е планирано да се 

използват силите на Столична дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението” 

СДПБЗН, с нейните девет дирекции, наличните сили на МВР, както и на други 

децентрализирани държавни структури, изпълняващи функциите си на територията на 

района. 

2. Потенциално опасни обекти и инфраструктури в район „Триадица“ 
 

На територията на района е възможно възникване на различни бедствия, аварии и 

катастрофи, които ще бъдат съпроводени със значителни човешки жертви, големи 

разрушения и  материални щети. 

Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявяване ще доведе до 

сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствията, 

ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормално функциониране на 

националното стопанство. Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително 

земетресение или авария в атомната електроцентрала. 

За намаляване на загубите и бързо ликвидиране на последствията от бедствията, 

авариите и катастрофите Щаба на район „Триадица” предварително е определил 

потенциално опасните обекти: 

 

С П И С Ъ K  на обектите от критичната инфраструктура в Столична община 

- район „Триадица“ 

 

• Медицинския комплекс между бул. “България”, бул. “Ив.Гешов”, ул. “Г.Софийски” 

и бул. “П.Славейков”. 

• ВМА - база Лозенец; 

• НДК; 

• Съдебна палата 

• хотел “Хилтън”. 

• Магазин “Била” - ул. Т. Каблешков” и бул.”България”. 

• Бензиностанции - бул.”България” в ж.к. “И. Вазов”, на ул. “Сребърна” срещу Южен 

парк, на ул. “Сребърна” срещу ул. “Козяк”, бул. “Черни връх - околовръстен път и бул. 

“Черни връх” и околовръстен път срещу Ботаническата градина. 
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Критична инфраструктура за района: 
 
Подлезите по бул.’’България” и бул. “П.Ю.Тодоров”; 
Магистралните водопроводи: 
•  бул.’’България” с диаметър - 700 мм. 

•  бул. “България” с диаметър - 500 мм. 

•  Околовръстен път с диаметър - 1100 мм. 

•  Магистрален въздушен далекопровод 110 кв. в кв. “Манастирски ливади” и м. 

“Кръстова вода” и продължението му под земята по ул. “Козяк”, пазара “Ив. Вазов”, бул. 

“П.Ю.Яворов” до бул. “България”. 

3. Изводи от анализа на възможните бедствия 

Анализа на възможните бедствия, аварии и катастрофи и прогноза за последиците от 

тях върху населението, националното стопанство /икономиката/, 

инфраструктурата и околната среда на територията на района показва че е 

необходимо:. 

3.1. Да се планират по време и съгласуват по място мероприятия по защитата на 

населението и националното стопанство съвместно с държавните органи и организации със 

стопанска или идеална цел. 

3.2. Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за 

използване на всички налични сили и средства за защита на населението и националното 

стопанство и провеждане на целенасочени предварителни мероприятия за недопускане или 

намаляване на вредните последствия. 

3.3. Изключително важно значение за успешната защита на населението имат 

превантивните дейности и особено такива, които позволяват да се прогнозира появата или 

развитието на бедствените явления, както и за отстраняване на предпоставките за допускане 

на аварии и катастрофи. 

3.4. Съвременните действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи налагат създаване на единни зони за отговорност, единна 

организация, предварителна подготовка на органи за ръководство, комплектовани сили и 

средства и непрекъснатото им поддържане в постоянна готовност за неотложни действия. 

3.5. Възможните последствия за населението при възникване на бедствия, аварии и 

катастрофи налагат непрекъснато и целенасочено обучение по способите за защита и 

самозащита, както и своевременното им информиране за опасностите. 

 

IV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ 
ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ.  

 

1. Общи изводи от анализа на риска 
 

1.1. На територията на района е възможно възникване на различни бедствия, аварии и 

катастрофи, които ще бъдат съпроводени със значителни човешки жертви и материални 

щети. 

1.2. Прогнозата на възможните събития показва, че тяхното проявяване ще доведе до 

сериозни затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствията, 

ще се нарушат жизнено важни системи за управление и нормално функциониране на 

националната стопанство. Най-сложна обстановка ще се създаде при разрушително 

земетресение и авария в атомна електроцентрала. 

1.3. За намаляване на загубите и ликвидиране на последствията е необходимо под 

ръководството на Комисията за защита при бедствия, аварии и катастрофи предварително да 
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се планират и съгласуват мероприятия по защитата на учащите се. 

1.4. Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за 

използване на всички налични сили и средства за защита и провеждане на целенасочени  

предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредните последствия. 

1.5. Изключително важно значение за успешната защита имат превантивните дейности, 

които позволяват да се прогнозира както появата или развитието на бедствените явления, 

така и такива за отстраняване на предпоставките за възникването им. 

1.6. Своевременните действия при извършване на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи/СНАВР/ налагат създаване на организация, подготовка на органи за 

ръководство, сили и средства и поддържането им в постоянна готовност. 

 
Основни задачи: 
 

• Създаване на организация за своевременно информиране и оповестяване на учащите 

се, силите и средствата, висшестоящите инстанции и управление и координация на 

спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

• Създаване на групи за действие на децентрализираните структури на територията за 

извършване на СНАВР в огнища на поражение, създадени от различни бедствия, аварии и 

катастрофи. 

• Организиране защитата на личния състав във възможно най-кратки срокове, чрез 

осигуряване на необходимите защитни съоръжения, индивидуални средства за защита, 

медикаменти за йодна профилактика и др. 

• Създаване на организация за всестранно осигуряване на спасителните и неотложно 

аварийно-възстановителни работи. 

 

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК 

 
ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 

 

В училището са изградени: 
 

1. Постоянна комисия за гражданска защита и действия при пожари, 

природни бедствия и аварии /ПК/ 

 
Задачи на комисията: 

• 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 - определена от Председателя на ПК в училището: 

2.2. Гошко Цеков /портиер-охрана /, Петър Костадинов /портиер-охрана/ , Никола 

Николов /работник-поддръжка/ 

3адачи на групата: 

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

• Да обходи района на училището веднага след бедствие, авария или катастрофа и да 

осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд; 

• Да подпомогне Председателя на ПК на училището при изясняване на цялостната 

обстановка след бедствие, авария или катастрофа; 
• Да информира своевременно Постоянната комисия за възникнали промени в 
обстановката. 
 
3. Санитарен пост 
 
3.1. Състав на поста - определен от Председателя на ПК в училището: 

3.2. Снежина Димова /медицинска сестра/, Мила Дамянова /старши-учител/, Кирил 

Райков /учител /  

3.3.  Задачи на поста: 

• Да участва в провеждането на всички санитарни и противо епидемиологични 

мероприятия в училището ; 

• Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 

спасяване на живота на пострадалите. 

 

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за 
защита 
 
4.1. Състав на групата - определена от Председателя на ПК в училището: 

4.2. Милка Николова /завеждащ учебна работилница/ , Бойко Киров /учител/ 

4.3. Задачи на 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 полагащите 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 поддържане и експлоатация на колективните средства 
за защита /херметизиране на помещения/ 
 
5.1. Състав на групата - определена от Председателя на ПК в училището:  

5.2. Пламен Дилков/старши учител/, Никола Николов/работник поддръжка/, и 

класните ръководители 

5.3. 3адачи на групата 

• Да направи разчет и разпределение на учениците за настаняване в помещенията, 

определени като временни защитни съоръжения, при необходимост; 

• Да постави и следи за наличността на указателни табелки; 

• Да подготвя в случай на необходимост временните защитни съоръжения за 

експлоатация; 

• Да следи за реда и дисциплината във временните защитни съоръжения, когато те се 

използват; 
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6. Група за противопожарна защита 
 

Състав на групата – определена от Председателя на ПК в училището: Пламен Дилков 
/старши учител/, Петър Костадинов /портиер-охрана/, Гошко Цеков /портиер-охрана/, 
Никола Николов /работник поддръжка/, Кирил Райков /учител/ 

 

 Задачи на групата: 

 

Определени са в План за действия при пожар в училищната сграда и е съгласуван с 

Районна служба противопожарна и аварийна безопасност /РСПАБ/.Същият е 

неразделна част от този план. 

 

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 
 

1. На Постоянната комисия /ПК/ 
 

1.1 Оповестяване на ПК се извършва съгласно СХЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ. 

Комисията се оповестява: 

1.1.1. при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или 

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

1.1.2. при провеждане на учение по Плана на ПОбК за ЗНБАК; 

1.1.3. при проверка на готовността на комисията; 

1.1.4. по решение на Председателя на ПК. 

1.2. Привеждане в готовност на Комисията. 

Постоянната комисия - определена със Заповед  №673/01.07.2022 г. на 

Директора, се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции 

в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват: 

• мероприятията за незабавно изпълнение; 

• редът за действия; 

• задачите; 

• редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала; 

• съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 

 

2. На групите 
 
2.1.  Оповестяване на групите 

Оповестяването на групите се извършва съгласно СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ГРУПИТЕ. 

2.2.  Привеждане в готовност на групите 

Групите се събират В УЧИТЕJICKATА СТАЯ. Доуточняват се и се разпределят 

задачите. 

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ 

И КАТАСТРОФИ 

 
Извършва се от директор Даниела Шошова, а при отсъствие или невъзможност 

от дежурния заместник-директор. 

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите 

етажи и други особени случаи и при участие на  професионални и доброволни 
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формирования, ръководството се извършва от главния дежурен учител, 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 УЧИЛИЩЕТО  

 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите. 

 

1.  Оповестяване на личния състав: 

В учебно време оповестяването се извършва от – Мария Борисова – технически секретар. 

За оповестяване се използват установените сигнали на Гражданска защита или чрез 

наличните възможности: звънец или ръчен звънец-камбанка  

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

за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани 

ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал и работниците 

, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на 

учениците . 

 

2. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/: 
 
2.1. Получаване на ИСЗ 
2.1.1.  ИСЗ се получават от домакина на училището , който се явява началник на групата 

за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се изпраща заявка до 

Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

2.1.2. Осигурява се необходимия транспорт за получаване на ИСЗ /когато се съхраняват 

в отдалечен склад/. 

2.2. Раздаване на ИСЗ Раздаването става въз основа на предварително 

изготвен разчет. При раздаването се използва раздавателно-приемателна 

ведомост. 

 

IХ. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА: 
 

 
 

  

 
Председател Даниела Шошова  

Директор 

 0893 458 300  

Заместник-председател 

 

 

 

Радка Кънчева 

Заместник директор по  
Учебната творческа дейност 
 
 

 02/8523411; 0888 544 276 

Секретар  Мария Борисова 
Технически секретар 

 02/8523411; 0887 959 236 

Член 
 

Пламен Дилков 
Председател на Комисията 
 

 0878 114  760 
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X. КАРТА  

Нанасят се : 

• местонахождението на училището /детската градина, обслужващото звено/;  

• маршрут за извеждане пеша; 

• местата за изчакване на автобусите; 

• местата за разполагане след възникване на бедствието; 

• възможните заливни зони от: 

• реки; язовири; хвостохранилища; други хидро съоръжения. 
• обекти, съхраняващи и работещи с Пожароопасни отровни вещества/ПОВ/ и 
прогнози на зоните; 

• места на Гражданска защита, Спешна и неотложна медицинска помощ  ,Районна 

служба пожарна и аварийна безопасност ,РПУ, болници. 

 

 

ЧАСТ ВТОРА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
 

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

поражения. 

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

3.  Ред за действие на ПК. 

След преминаване на труса /около 6О сек./  ПК извършва следното: 

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището /детската 

градина, обслужващото звено/ - пострадали, пропуквалия, разрушения, пожари, повреди по 

комунално - енергийната система и др. и определя пътищата за извеждане на 

учениците/децата/; 

3.2. Организира извеждането на учениците веднага след първия трус/след около 60 сек/ 

на двора между сградите, на достатъчно отстояние от тях. 

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 ПОбК за ЗНБАК и поддържа непрекъсната връзка 

с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на помощ и указания; 

4. Определяне местата и маршрутите за извозване. 

5. Действия след напускане зоната на разрушения. 

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици; 

5.2. Издирва и устройва учениците, на които семействата са пострадали. 

ЧАСТ  ТРЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
 

1. Прогнозна оценка за въздействие върху училището 

2. Сигнали за оповестяване. 

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

4. Ред за действие 
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4.1. При опасност от наводнение 

4.1.1. Дейността на ПК, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за 

сигурност, се изразява в: 

4.1.2. Организира дежурство и осигурява връзка с ПОбК за ЗНБАК; 5.1.2.0сигурява 

изпълнението на всички решения, взети от ПОбК за ЗНБАК; 

4.1.3. Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които 

има опасност от наводнение; 

4.1.4. Организира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от 

наводнение; 

4.1.5. Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на 

опасността. 

4.2. След възникване от наводнение 

4.2.1. Оповестява личния състав; 

4.2.2. Прекратява учебните занимания; 

4.2.3. Организира своевременно извеждане на учениците/децата/ и персонала на безопасно 

място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка; 

4.2.4. Предава донесение до Общинската комисия за ЗНБАК за състоянието на училището 

и при необходимост иска конкретна помощ; 

5. Места и маршрути за извеждане пеша. 

6. Действия след напускане на наводнената зона. 

6.1. Издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от наводнението; 

6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали ученици. 

 

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, които биха предизвикали вторични поражения при проява на 

снежни бури, поледици и обледявания. 

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

3.  Ред за действие. 

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

сигурност, се изразява в: 

3.1.Осигурява режим на водните и парни 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 ПОбК за ЗБАК за помощ и 

указания;  

3.4. Организира извозването на личния състав до местоживеенето, ако училището се 

намира в друго населено място или е в извън населен район. 

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 състояние на личния състав и тяхното местонахождение;  

3.8. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при създадената 

обстановка; 



15 
 

3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ПОбК за ЗНБАК и до 

Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия. 

ЧАСТ  ПЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В 

ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА 

ХОРАТА 

 

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

2. Ред за действие. - 

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

действащи отровни вещества, дейността на ПК в училището се изразява в следното: 

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

изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на 

вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на училището от 

обекта; 

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение; 

2.3. Незабавно оповестява 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, КОЕТО СЕ УТОЧНЯВА СПОРЕД ОБСТАНОВКАТА. 

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 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 до-лекарска помощ в случаите, когато има обгазени и пострадали и 

взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично 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, тъкани и др./ 

 

3. За осигуряване на личния състав 100% със ИСЗ, предварително се осигуряват 
противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки. 
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ЧАСТ  ШЕСТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР  

 

Съгласуван е с Районна служба противопожарна и аварийна безопасност 

/РСПАБ/ 

I. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 
 
1. На Постоянната комисия 
 
1.1. Оповестяване на ПК се извършва съгласно СХЕМАТА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ. 

Комисията оповестява: 

• при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария, катастрофа 

или пожар /т.е. при реална обстановка/; 

• при провеждане на учение по Плана на ПОбК за ЗНБАК; 

• при проверка на готовността на комисията; 

• по решение на Председателя на ПК. 

1.2. Привеждане в готовност на Комисията. 

Постоянната комисия - определена със Заповед  …………………………….. на 

Председателя на ПК в училището се събира на определеното място, анализира 

обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се 

доуточняват: 

• мероприятията за незабавно изпълнение; 

• редът за действия; 

• задачите; 

• редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала; 

• съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях. 

 

2. На групите 
 
2.1. Оповестяване на групите 

Оповестяването на групите се извършва съгласно СХЕМА НА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ГРУПИТЕ. 

2.2. Привеждане в готовност на групите 

Групите се събират В УЧИТЕJICKATА СТАЯ. Доуточняват се и се разпределят 

задачите. 

II. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ПОЖАР 
 

Извършва се от директор Даниела Шошова, а при отсъствие или невъзможност 

от дежурния заместник-директор. 

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 главния дежурен учител, до пристигането на 

специализирани екипи и се продължават действията под ръководството на общия 

ръководител на спасителните работи. 
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III. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА 

ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО  

 
Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите. 

 

1.  Оповестяване на личния състав: 

 

В учебно време оповестяването се извършва от – Мария Борисова – технически 

организатор  

За оповестяване се използват установените сигнали на Гражданска защита или 

чрез наличните възможности: звънец или ръчен звънец-камбанка  

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

работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани 

ръководството, педагогическия, административния, обслужващия персонал и 

работниците, които да извършат мероприятията по информиране и организиране на 

действията на учениците . 

 

2. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/: 
 
2.1. .Получаване на ИСЗ - ИСЗ се получават от домакина на училището , който се явява 
началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се 
изпраща заявка до Постоянната областна комисия за защита на населението при бедствия, 
аварии и катастрофи /ПОКЗНБАК/; 

2.2.  Осигурява се необходимия транспорт за получаване на ИСЗ /когато се съхраняват в 

отдалечен склад/. 

2.3.  Раздаване на ИСЗ Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет. 

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост. 
 

 

ЧАСТ  СЕДМА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

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

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

2.1. Дейност на ПК при опасност от радиоактивно замърсяване Дейността на 

ПК се изразява се в : 

• Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 

•    Оповестяване на личния състав ; 

• Инструктиране на личния състав; 

• Осигурява се във учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с 

плътен памучен плат; 

• Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и отдушници 

по указаните от специалист от дирекция “Гражданска защита” способи; 

• Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни 

дейности, изискващи събирането на много ученици на едно и също място като излети, 

екскурзии, игри и т.н.; 

• До 1 час на целият личен състав да си подготви памучно- марлени превръзки по 
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дадения образец от специалист на дирекция “Гражданска защита”; 

• Подготвят се табелки .с надпис “Водата — забранена за пиене” 

• Във вендинг машините към училището да се продават само бутилирани' напитки и 

пакетирани в солидни опаковки храни; 

• Изгражда се комисия в състав : Снежана Димова - медицинска сестра, Златко 

Миленов-/Гл. Счетоводител/ и Даниела Маринова – учител по Биология , която да 

упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за противо- радиационна 

защита на учениците и персонала. 

• Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ пред  входовете на училището; 

• Да се осигурят необходимите количества повърхностно- активни препарати 

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

• Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на 

хранителните продукти . 

• Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и 

съхраняването им; 

• Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 

• Да се приведат в изправност  затварянето на прозорците и вратите; 

• Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта; 

• Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационни защита наличния 

състав; 

• Ако се получат указания от ПОбК за раздаване на йодни таблетки, цялостната 

дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените 

санитарни постове; 

• 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; 

• Актуализира се Плана в съответствие с Плана на ПОбК /ПОК/. 

2.2. Дейност на ПК след радиоактивно замърсяване 

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на 

района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното: 

2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с 

опънат плътен памучен плат; 

2.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ 

нареждане; 

2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопроводната мрежа ,  до второ нареждане; 

2.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки; 

2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода; 

2.2.6. Пред входовете 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; Изгражда 

се комисия за ежедневен контрол на храната. До осмото денонощие се препоръчва 

даване на суха храна в подходяща опаковка. 
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3. Осигуряване на мероприятията. 

 

Забележки: 

1.Планът за действия при авария в АЕЦ за училищата, детските градини и обслужващите звена, 

попадащи в зоната за аварийно планиране на “АЕЦ Козлодуй” се разработва от областните дирекции 

“Гражданска защита”, които имат в областта населени места, попадащи в зоната. 

2.0бслужващи звена са изброените в Закон за народната просвета чл. 33 а. (1), Правилник за 

прилагане на Закона за народната просвета глава II, чл.Ю (4) т. 1,2,3,4 и Наредба №6 от 23.06.1994г. на МОН 

чл.2 (1) 

 

 

ИЗРАБОТИЛ: Комисия по Гражданска защита и действия при пожари, природни бедствия 
и аварии 

СЪГЛАСУВАНО: 

ГЕОРГИ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ 

Главен специалист-район Триадица 

„Отбранително-мобилизационна 

подготовка и защита при бедствия”

 


