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Ч А С Т   П Ъ Р В А 

І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 1. Характеристика на района, в който се намира ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”, 

гр.Хасково - северозападната част на града на ул.Пловдивска №37. В близост до 

училището се намират завод “Мир” и предприятие “Тих труд”. Работилницата по 

дървообработване се намира на бул.”Стефан Стамболов” № 2. На север граничи с 

Математическа гимназия, а на юг с Ученически общежития. Водоснабдяването и 

електрозахранването се осъществяват от градската мрежа. Отоплението е с локално парно 

/комбинирано газ-нафта/. 

  

2. Строителна характеристика на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково – Обща площ – 

30190 м² Застроена площ – 2320 м², от които училищна сграда І корпус – 880 м²;ІІ корпус 

– 650 м², физкултурен салон – 160 м²; 

Работилници по строителство – 180 м² 

Скуош зала и тенис на маса – 270 м² 

Гаражи и склад – 180 м² 

Работилница по дървообработване с машинно отделение – 245 м² 

Незастроена площ – 27870 м² 

Брой на сградите – 10 бр. 

Етажност на всяка от тях: 

Училищен корпус І на 3 етажа и полуподземен І, ІІ, ІІІ етажи с класни стаи, кабинети, 

учителска стая, канцеларии. 

Училищен корпус ІІ на 6 етажа от които: полуподземен, партер със стол и кафе, първи 

втори и трети етаж с класни стаи и кабинети, а другите 2 етажа са общежитие за 120 

ученика – 40 помещения. 

Физкултурен салон на 2 етажа. 

Фитнес зала,скуош зала, тенис на маса, зала за източни бойни изкуства, гаражи и 

складове общо 7 броя на един етаж. 

Работилницата по дървообработване е на 2 етажа. 

Машинно отделение на 1 етаж. 

Подпокривното пространство не се използва. 

Наличност на скривалища няма. 

 

 3. Местоположение на училището –  намира се на главен път с интензивно 

движение Хасково – Димитровград; 

- Завод “Мир”, който е пожароопасен; 

- Предприятие “Тих труд”, който е също пожароопасен. 

4. Личен състав, начин на работа в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково. 

4.1.  Личен състав в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково 

 Бр. ученици 622 

 Бр. учители   55 

 Бр. друг персонал 22 

 4.2. Начин на работа на училището: 

 4.2.1. Сменност на обучение – на едносменен режим 

  

 

ІІ. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

  

1. Да създаде оптимална организация за работа и адекватни действия на 

ръководството, учителите, другия персонал и учениците при възникване на бедствия, 

аварии и катастрофи, критични ситуации, застрашаващи живота и здравето им.  

2. Да създаде условия за правилна оценка на конкретната обстановка и набелязване 

точните мероприятия за намаляване и преодоляване на вредните  последствия. 

3. Запазване живота и здравето на целия личен състав на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, 

гр. Хасково  .  



 ІІІ. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА 

УЧИЛИЩЕТО. 

 

 Възможни БА могат да бъдат предизвикани: от пожар и промишлени аварии от 

страна на завод “Мир” или предприятието “Тих Труд”,  също така от земетресения, силни 

ураганни ветрове, снегонавявания, снежни бури, поледици и радиационна авария. 

 При евентуален пожар, възникнал в горепосочените промишлени предприятия има 

опасност от обгазяване или разрастване на пожара и на територията на професионалната 

гимназия. 

  

 ІV. ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ ЗАДАЧИ ЗА 

ЗАЩИТА, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ. 

 1. Общи изводи: 

 Възникването на различни по вид и мащаби бедствия и аварии могат да причинят: 

- материални щети по сградата на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково  

 - в различна степен да пострадат ученици, учители, друг персонал; 

- повреди по ел. снабдяването, водоснабдяването, съобщителните и пътните 

комуникации в района на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”, гр. Хасково, както и повреди по 

съответните инсталации в сградите; 

 - нарушаване на нормалното функциониране и ритъм на работа на ПГДС „Цар 

Иван Асен ІІ”, гр. Хасково  

 - дълготрайни негативни икономически и финансови последствия. 

2. Основни задачи: 

 - Да се създаде предварителна организация за управление и провеждане на 

адекватни действия по опазване живота и здравето на учениците, педагогически и 

непедагогически персонал в ПГДС; 

 - Своевременно да се прогнозира вероятната обстановка, мащабите на щетите и 

пораженията при възникване на бедствия и аварии и планиране на адекватни действия за 

опазване живота и здравето на целия личен състав; 

 - Да се планират спасителни и неотложни дейности при различни бедствия и 

аварии, организирането им, управлението и контролирането им; 

 - Да се планират определени сили и средства /човешки и материални ресурси/ за 

провеждане на ефективни спасителни дейности при възникване на БА засягащи ПГДС. 

 

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ 

БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

За поддържане на постоянна готовност за адекватни действия по време на бедствия 

и аварии и опазване живота и здравето на учениците , педагогическия и помощния 

персонал и в съответствие с чл. 36 от Закона за защита при бедствия (обн. ДВ, бр.102 от 19 

декември 2006 г.), в ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково се извършва следното: 

1. Със Заповед №........../..............., под ръководството на директора на ПГДС”Цар Иван 

Асен ІІ”- гр. Хасково се изгражда Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, 

който има за изпълнение следните задачи: 

 1.1. Организира защитата на целия личен състав при бедствия и аварии 

 1.2. Планира превантивни мероприятия за намаляване на вредните последствия от 

бедствия и аварии и организира тяхното изпълнение. 

 1.3. Подготвя за действия в критични ситуации и поддържа подготовката на 

отговорни длъжностни лица от заведението. 

 2. Наблюдение и оповестяване – отговорно длъжностно лице за дейността: инж. 

Диана Димитрова– ЗДУПД. 

 2.1. При опасност от бедствие или авария, се осигурява непрекъснато наблюдение и 

анализиране на обстановката в района на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково. 

 2.2. Събира се и се обобщава първата информация за пострадали, материални щети, 

състояние на сградния фонд и т.н.  



 2.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи 

(дежурни в: тел. 112; оперативния  център ОЦ на ОУ „ПБЗН” - Хасково; общината; 

Полиция и др.) по ред, съобразен с конкретната обстановка. 

 

3. Медицинско осигуряване – отговорно длъжностно лице за дейността: Рабие 

Юсеинова  – медицинско лице. 

 3.1. Организиране и провеждане на всички санитарни и противоепидемиологични 

мероприятия в ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково. 

 3.2. Поддържане на необходим минимум медикаменти, антисептични,  

дезинфекционни, превързочни и др. материали. 

 3.3. Подпомагане в реална ситуация изпратените медицински екипи в усилията им 

за спасяване живота на пострадалите. 

 3.4. Участие в практическите занятия в часовете по оказване на първа медицинска 

помощ. 

 

4. Осигуряване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) – отговорно длъжностно 

лице за дейността: Николина Хубенова Митева– домакин. 

 

 4.1.Необходимите ИСЗ, – по видове – се заявяват в общината (Приложение № 5). 

Заявката се актуализира в началото на всяка учебна година. 

 4.2. Създаване на организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при 

необходимост. Предварително изготвяне на приемно-предавателни протоколи. 

 4.3. Осигуряване и поддържане в годност за използване на подръчни средства за 

защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др. 

 

5. Осигуряване на колективни средства за защита (КСЗ) – отговорно длъжностно 

лице за дейността: Станимир Даскалов- ръководител направление „Информационни 

и комуникационни технологии“ 

 5.1.Определяне на подходящи и достатъчни помещения за херметизиране - 

Приземен етаж на Учебен корпус І , приземен етаж на Учебен корпус ІІ и мазето на 

работилниците по дървообработване; 

 5.2.Организиране на бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в 

сградата; 

 5.3.Предварително изчисляване и осигуряване на необходимите подръчни 

материали и средства за херметизиране (Приложение №.8); 

 5.4.Създаване на предварителна организация за бързото херметизиране на 

определените помещения; 

 5.5.Осигуряване на реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато се 

използват по предназначение. 

  

 6. Осигуряване на противопожарна защита – отговорно длъжностно лице за 

дейността: Атанас Захариев Тодоров  

 6.1. Следи актуалността на издадените заповеди, разпореждания, инструкции и др. 

документи, които са приложения към План за защита при пожари. Организиране 

своевременното им актуализиране; 

 6.2. Периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и 

осигуряване поддържането им в изправност за ползване. 

 6.3. Осигуряване непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в сградата. 

 6.4. Следи за наличие на горими материали на неподходящи места в сградата и 

своевременното им отстраняване. 

 6.5. Следи за спазването на определяния ред за изключване ел. захранването в 

сградата, за работа с наличните ел.уреди. Зачислява ги на конкретни служители и строго 

следи за правилната им експлоатация. 



 6.6. Следи за стриктното спазване на изискванията, предписанията и препоръките 

на органите на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” във връзка с 

пожарната безопасност. 

 6.7. Поддържа връзка с началника на РС „ПБЗН”, информира за предстоящо 

извършване на огневи и др. пожароопасни дейности в района на ПГДС”Цар Иван Асен 

ІІ”- гр. Хасково, съгласува „проиграването” на училищния план за защита при бедствия в 

частта „Защита при пожари” и/или когато се предвижда евакуация/извеждане на целия 

личен състав в заведението. 

 

VІ. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 

 1. Оповестяване – извършва се съгласно Схема за оповестяване (Приложение № 3) 

в следните случаи: 

 - реална обстановка – опасност или критична ситуация, породена от бедствие или 

авария; 

 - при проверка готовността за защита на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково  от 

висшестоящи инстанции; 

 - по решение на директора – за проиграване на плана за защита   

 1.1. При възникнало бедствие (авария) на територията на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- 

гр. Хасково, определеното длъжностно лице съобщава за събитието с всички известни му 

подробности в следния ред: 

- телефон № 112 

 - ръководството на заведението – директор или упълномощено от него лице. По 

решение на директора (упълномощеното от него лице) се свиква щаба. 

 - кмета на общината, чрез дежурния по Об. съвет  

 - целия личен състав на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково. 

 Взема се решение за действия в конкретната обстановка. 

 1.2. При възникнало събитие извън територията на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. 

Хасково, оповестяването се извършва от компетентните органи на телефон 038/665134 и 

038/663897. Приелият съобщението веднага известява директора или упълномощено от 

него лице. Стриктно се изпълняват дадените от компетентния орган указания за действие 

и/или се взема решение за действия (от директор или упълномощено лице), ако липсват 

конкретни указания. 

 1.3. Личният състав се оповестява чрез: 

 - сигналите на Гражданска защита (Приложение № 4) 

 - чрез звънец – продължително звънене до евакуирането на наличния състав – 

ученици, педагогически и друг персонал; 

 1.3.1. В учебно време оповестяването се извършва от Атанас Захариев Тодоров 

 1.3.2. В извънработно време, почивни дни и официалните празници, 

оповестяването се осъществява по следния начин: по телефона от Маргарита Цвяткова 

Топалова. 

2. Привеждане в готовност- При необходимост, щабът се събира в зам. дирекцията 

и канцеларията на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”-Хасково телефон 038/663897, анализира 

конкретната обстановка и уточнява: 

 - мероприятията за незабавно изпълнение; 

 - редът за действие; 

 - редът за обмен на информация и начините на взаимодействие; 

 - разпределя задачите за изпълнение на конкретни лица; 

При необходимост, по определен ред се получават видовете имущества (Приложение № 6) 

  

VІІ. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 

Извършва се от Маргарита Цвяткова Топалова – Председател на щаба, а при отсъствие 

или невъзможност от Атанас Захариев Тодоров– секретар. 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 

Маргарита Цвяткова Топалова – Председател на щаба до пристигането на специализирани 



екипи и действията продължават под ръководството на общия ръководител на 

спасителните работи. 

 

 VІІІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ 

СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО 

 1. Училищният план за защита се въвежда при: 

 - реална обстановка – опасност от, или вече възникнало бедствие  (авария) – в 

зависимост от бедствието се изпълняват отделните му части; 

 - при проверка готовността за защита на ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”-Хасково от 

висшестоящи инстанции; 

 - по решение на директора за „проиграване” на плана. 

 Ако характерът на бедствието позволява поетапност в работата, за да се избегне 

паника, първоначално се информира ръководството, което от своя страна информира 

педагогическия и помощния персонал. Те извършват всички необходими мероприятия по 

информиране и организиране действията на учениците от ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”.  

Ако обстановката не позволява поетапност  в работата, се действа веднага, 

адекватно на обстановката. Всички действия трябва да са подчинени преди всичко за 

опазване живота и здравето на личния състав. 

 2. Осигуреност на личния състав с индивидуални средства за защита (ИСЗ) 

 2.1. В ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”  

няма в наличност ИСЗ - противогази. При необходимост се раздават съгласно 

предварително изготвени разчети (Приложение № 6). При раздаването се използва 

раздавателно-приемателна ведомост (Приложение № 7). ИСЗ се раздават от Николина 

Хубенова Митева - домакин. 

 

 ІХ. УКАЗАТЕЛ С ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА 

 1. Телефон 112 

 2. Оперативен  център (ОЦ) на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” 

/ОУ на „ПБЗН”/ - Хасково: 038/629112; 038/608076; 0886 404126 

 3. Дежурен Общински съвет за сигурност 664166 (респ. Кмета на общината) 

 4. Ръководство, педагогически и помощен персонал в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” 

 4.1. Маргарита Цвяткова Топалова - 665134 

 4.2. Диана Димитрова -0877409394 

 4.3. Атанас Тодоров Захариев - 0888127253  

4.4. Георги Добромиров Тодоров-0888377094 

 4.5. Иван Добрев Колешев- 0888203078 

 4.6. Янко Ангелов Георгиев - 0988962485 

 4.7. Янка Иванова Коемджиева- Николова-0885575751 

 4.8. Рабие Юсеинова - 0884508313 

   

 Х. КАРТА      Приложение№ 12 

ПГДС е разположена в северозападния район на град Хасково в близост до завод „Мир” и 

„Тих труд”. Работилницата по дървообработване е разположена в двора на ПМГ. Затова са 

приложени две схеми към плана. 

 

 

 ХІ. СХЕМА НА УЧИЛИЩЕТО   Приложение №13 

Изработени са схеми и планове за евакуации по учебни сгради и етажи. Приложени са 

накрая на плана. 

 

 

 

 

 

 



Ч А С Т   В Т О Р А 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 

1. В непосредствена близост до учебните сгради на ПГДС няма високи сгради, които 

при силен трус би могли да предизвикат вторични поражения предимно от падащи 

предмети. 

В близост до Учебната работилница по Дървообработване се намират девететажните 

блокове на Обединени ученически общежития и Студентски общежития. 

2. По време на трус и след това се налага взаимодействие с органите на тел. 112, 

Кмета на общината, чрез дежурен по ОБСС. 

3. Ред за действие на щаба 

След преминаване на труса (60 секунди) се извършва следното: 

3.1 Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училище – пострадали, 

пропуквания по сградите, разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната 

система в сградите на учебното заведение и др. Определят се  пътищата за извеждане на 

учениците – отговорно длъжностно лице – Георги Добромиров Тодоров. 

3.2 Организира и следи извеждането на учениците веднага след преминаването на първия 

трус на определеното място в двора на училището. 

3.3 Организира оказване на долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им до 

болничните заведения. 

3.4 ПК прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира 

издирването им в сградите. 

3.5 Поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност – гр. 

Хасково за получаване на помощ и указания. 

4. Определя местата и маршрутите за извозване – при необходимост и указания на 

компетентните органи. 

5. Действия след напускане зоната на разрушение: 

5.1 Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици. 

5.2 С поща на представители на БЧК издирват и устройват учениците, чиито семейства са 

пострадали. 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 

ПГДС”Цар Иван Асен ІІ” – гр. Хасково не попада в такъв район. 

 

 

Ч А С Т   Ч Е Т В Ъ Р Т А 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

1. Няма наличие на обекти съхраняващи или превозващи големи количества силно 

действащи отровни вещества. 

2. При проява на снежни бури, поледици, обледявания Училището ще 
взаимодейства с тел. 112, Кмета на общината, Общински щаб за изпълнение плана за 

защита при бедствия, оповестен  чрез дежурен по ОБСС – Хасково, териториалните 

структури на Единната спасителна система (ЕСС). 

3. Ред за действие. 

Директорът след като осъществи връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност - 

Хасково, извършва следните дейности: 

2.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване на възможността 

от възникване на аварии и усложняване на обстановката. 



2.2.Осигурява почистването и опесъчаването на района пред училище и работилниците 

по дървообработване. 

2.3.Поддържа непрекъсната връзка с дежурния ОбСС - Хасково за помощ и указания. 

2.4.Организира осигуряване на първа долекарска помощ при необходимост. 

2.5.Организира информиране на личния състав за правилата за действие при 

създадената обстановка. 

2.6.При необходимост изготвя предложения с точна мотивация до РУО и до 

Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия. 

 

Ч А С Т   П Е Т А 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ 

ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 

1. Органи и сили, с които ще си взаимодейства ПГДС ”Цар Иван Асен ІІ”  – Кмет на 

Хасково , Общински щаб за изпълнение плана за защита при бедствия, оповестен чрез 

дежурния по ОбСС на гр. Хасково, териториалните структури на единната спасителна 

система (ЕСС) 

2. Ред за действие – след получаване сигнал за авария, съпроводена с изтичане на силно 

действащи отровни вещества действията са: 

 - събира се информация за часа на аварията, вида и количеството на изтеклите 

(изхвърлените) в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и 

преноса на въздушните маси, отдалечеността от заведението; 

 - на базата на събраната информация се оценява обстановката и се набелязват 

мероприятия за изпълнение; 

 - известяват се всички, намиращи се в района на училището дават се указания за 

действия съобразно конкретно създалата се обстановка; 

- осигуряват охрана на заведението. 

3. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата: 

- организира се максимално бързо извеждане на учениците и персоналът от 

сградата и застрашения район в посока, перпендикулярна на разпространението на 

токсичния облак, на безопасно място ; 

- изготвя се донесение до дежурния по ОбСС на община Хасково за предприетите 

мероприятия, ако няма време за писмено донесение, се съобщава устно, с подробно 

описване на всички подробности и се установява непрекъсната връзка с длъжностни лица; 

- организира се първа долекарска помощ и транспортиране при необходимост на 

пострадалите до болнично заведение. 

4. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата: 

- организира се своевременно затваряне на врати, прозорци, отдушници и 

херметизирането с подръчни средства и материали на предварително определените за 

целта помещения:  Приземен етаж на Учебен корпус І , приземен етаж на Учебен корпус ІІ 

и мазето на работилниците по дървообработване. Придвижването на личния състав до 

упоменатите помещения става по схемите за евакуация. 

- организира се своевременното раздаване на ИСЗ и предварително подготвените 

памучно марлени превръзки и маски за защита на дихателните пътища, бързото 

приготвяне и раздаване на неутрализиращите разтвори; 

- организира се реда в защитните помещения, съобщава се на учениците и 

персонала и се следи за стриктното му спазване; 

- съобщава се на дежурния в ОбСС за предприетите защитни мероприятия и се 

изискват указания за по-нататъшни действия; 

- организира се първа долекарска помощ и транспортиране при необходимост на 

пострадалите до болнично заведение. 

материали. 



Ч А С Т   Ш Е С Т А 

 

ПЛАН  

ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР  

В СГРАДАТА НА УЧЕБНОТО  ЗАВЕДЕНИЕ 

 

1. Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените 

помещения или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на 

здравето на застрашените деца, учителски, административен и помощен персонал 

при възникване на пожар. 

2. Ред за действие: 

 2.1. При възникване на пожар на територията на ПГДС се съобщава на служба 

„ПБЗН“ на тел. 112 /160/ от открилия пожара. 

 2.2. Оповестяване на ръководството и намиращите се в училището  деца, учители, 

административен и помощен персонал. Действия на ръководството и персонала по 

оповестяване и задействане на плана. 

 2.3. Напускане на помещенията и сградата на училището, съгласно определените 

схеми и маршрути за евакуация. Внимателно се проверяват всички стаи да не е останало 

дете от извеждащия ги учител. Действия на ръководството и персонала по изпълнение 

плана за евакуация: 

- Отговорности и функции на директора  в ПГДС „Цар Иван АсенІІ” 

 разпорежда отключването на евакуационните изходи на сградата; 

 ръководи действията при евакуация; 

 разпорежда изключването на ел.захранването; 

 организира охрана за недопускане връщането на хора в сградата; 

 контролира изпълнението на задълженията от длъжностните лица в ПГДС 

„Цар Иван Асен ІІ”; 

 наблюдава и не допуска  проява на паника; 

 докладва за обстановката на ръководителя на екипите; 

 анализира изпълнението на задълженията и предлага промени за 

подобряване на взаимодействието. 

- длъжностните лица в  ПГДС : 

 съдействат при евакуацията (извеждането) на учениците ; 

 организират евакуацията на ценна документация и имущество (само при 

възможност за извършване на такава) 

 правят проверка на учениците  и докладват на директора за наличността им. 

 2.4. Ако обстановката позволява, при напускане на сградата се затварят прозорци и 

врати, изключва се ел. напрежението в горящия обект и се спира подаването на гориво 

за отоплителната инсталация. 

 2.5. След напускане на сградата всички се отправят към южния край на двора на 

ПГДС, където отново се прави проверка на всички ученици, за да не се допусне 

оставянето на дете в сградите. 

 2.6. Изключване на ел. захранване чрез етажните и главно ел. табло. Действия на 

определените според плана лица. 

 2.7. Гасене или ограничаване на пожара с подръчните противопожарни уреди и 

съоръжения, при възможност и спазване изискванията за безопасност. Действия на 

определените според плана лица -Й. Толумов,  Петър Александров. 

 2.6. Посрещане и насочване на силите на РСПБЗН. Докладване на обстановката по 

евакуацията и пожара. 

 Забележка:  

- Приложеният план обхваща минималните действия при пожар.  

- Директорът на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” гр. Хасково 

определя конкретни длъжностни лица при разработването и изпълнението на плана.  



 -Плана за евакуация и схемите за евакуация /за всеки етаж, сграда/ са неразделна 

част от плана за действие при пожар. 

 - За допълнителна информация може да се ползва Инструкция N:2 на МОН – ДВ 

бр, 70/2004 г. 

Органи и сили, с които ще си взаимодействат – Кмета на населеното място, Общински 

щаб за координация, оповестен чрез дежурния по ОбСС на съответната община, 

териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС) 

 

 

Ч А С Т   С Е Д М А 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧЕН 

ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

 1. ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”  си взаимодействат с Кмета на гр. Хасково, Общински 

щаб за изпълнение плана за бедствия, оповестен чрез дежурния по ОбСС на община 

Хасково, териториалните структури на единната спасителна система (ЕСС) 

 2. Ред за действие: 

 2.1. При опасност или вече налично радиоактивно замърсяване: 

 След получаване на сигнал за повишен радиационен фон от компетентните органи, 

ако няма изрични указания за действие, до получаване на такива, се извършва следното:  

 - набелязват се мероприятия за изпълнение съгласно конкретно създалата се 

обстановка; 

 - оповестява се и се инструктира личния състав; 

 - във всяка стая/кабинет се осигурява по един прозорец за проветряване, покрит с 

плътен памучен плат; 

 - осигуряват се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и 

отдушници по указаните от органите на ОУ „ПБЗН” способи. Mонтират се полиетиленови 

(или от плътни, гладки материи) завеси на входовете на сградата и на всяка стая, в която 

се влиза – Приложение № 8; 

 - прекратяват се игри, учебни занятия и извънучилищни дейности на открито, а 

също и екскурзии, излети и др.; 

 - раздават се предварително подготвените памучно-марлени превръзки; 

 - за пиене се осигуряват бутилирани напитки и добре опаковани храни; 

 - определени от директора длъжностни лица ежедневно упражняват контрол върху 

спазване на лична хигиена и разпоредените мерки по радиационна защита в местата за 

хранене – бюфети, столови помещения, кухненски блокове и др.; 

 - осигуряват се разчетените количества повърхностно активни вещества (перилни 

препарати, сапунени разтвори и др.) за приготвяне на дезактивиращи разтвори и 

текстилни материали за почистване, както и разтвори и дезактивиращи вещества за 

обработка на хранителните продукти – Приложение № 8; 

 - подготвят се и се оборудват места за изтупване и съхраняване на връхните дрехи 

и такива за често измиване на ръцете; 

 - ако създадената обстановка на завишен радиационен фон продължи по-дълго 

време, се провеждат ежедневни инструктажи по радиационна защита на целия личен 

състав и на родителите при вземане на учениците (децата) след учебните занятия; 

 - при получени указания от МЗ за раздаване на йодни таблетки, цялата дейност за 

получаването и раздаването им в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” се организира и провежда от 

медицинско лице  - Рабие Юсеинова . 

 2.2. След радиоактивно замърсяване – извършват се всички описани до тук 

мероприятия и следните допълнителни дейности: 

 - помещенията се проветряват за кратко време само през прозорец с опънат плътен 

памучен плат; 

 - забранява се излизането извън сградата на ПГДС до второ нареждане; 



 - забранява се пиенето на вода от водопровода до произнасянето на компетентните 

органи за нейната безопасност; 

 - дават се указания движението на открито да става само с памучно-марлени 

превръзки; 

 - организира се ежедневното почистване на подовете, повърхностите на мебели и 

др. – само с мокър парцал и/или поливане с вода; 

 - пред входовете на сградите (а и пред помещенията), както и пред стълбищата, се 

поставят мокри изтривалки, които се подменят често; 

 - площадките се измиват ежедневно с вода; 

 - забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах; 

 - вътре във всички помещения се забранява допускането на ученици с връхни дрехи 

и обувки. Организира се гардероб за съхраняването им; 

 - организира се ежедневното контролиране на храната. До осмото денонощие се 

препоръчва даване на суха храна в подходящи опаковки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 



         Приложение № 1 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ ............../............2021г. 

 

 На основание чл. 36, т. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), за 

защита на учениците , педагогическия и помощния персонал и осигуряване 

на адекватни действия за опазване живота и здравето им, 

 

НАЗНАЧАВАМ: 
 

под мое ръководство Щаб за изпълнение на действията при бедствия и 

аварии в състав: 

 1. инж. Диана Димитрова Димитрова  -  заместник директор УПД 

 2. Георги Добромиров Тодоров – старши учител 

 3. Иван Добрев Колешев – старши учител 

          4. Силвия добрева Григорова  - старши учител 

 5. Атанас Захариев Тодоров – старши възпитател  

 6. Рабие Юсеинова - медицинско лице 

 7. Янко Борисов Петров - електротехник 

  

 

За работно място на щаба определям Канцелария при ПГДС 

Телефони за свръзка : 66 38 97;  

Телефони за връзка с щаба 665134 , 661013 и  622047 

  

С настоящата заповед да се запознае целия личен състав. 

 

Контрол по изпълнението й ще осъществявам лично, а в мое отсъствие 

възлагам контрол по изпълнението й на инж. Диана Димитрова- зам. 

директор УПД 

 

 

 

  Директор: …………… 

                         / Маргарита Топалова / 

 

ДД/ИП 

 

 
 



         Приложение № 2 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№....................../...................2021г. 

 За своевременно реагиране и адекватни действия на целия личен състав 

по време на възникване на бедствия и аварии на територията на ПГДС „Цар 

Иван Асен ІІ” 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 
Следните задължения на отговорните длъжностни лица: 
 1. Отговорно длъжностно лице за наблюдение и оповестяване и организиране на 

извеждането: – Атанас Тодоров  – старши възпитател 

 Задачи за изпълнение: 

 1.1. При опасност от бедствие или авария, се осигурява непрекъснато наблюдение и 

анализиране на обстановката в района на учебното заведение, обслужващото звено и се 

докладва в щаба. 

 1.2. Събира се и се обобщава първата информация за пострадали, материални щети, 

състояние на сградния фонд и т.н.  

 1.3. Обобщената информация незабавно се предава на компетентните органи 

(дежурни в: тел. 112; оперативния комуникационно-информационен център на 

Гражданска защита – ОЦ; общината; РС „ПБЗН”, Полиция и др.) по ред, съобразен с 

конкретната обстановка. 

 

 2. Отговорно длъжностно лице за медицинско осигуряване: – Рабие Юсеинова – 

медицинско лице. 

 Задачи за изпълнение: 

  2.1. Организиране и провеждане на всички санитарни и 

противоепидемиологични мероприятия в ПГДС”Цар Иван Асен ІІ”- гр. Хасково. 

  2.2. Поддържане на необходим минимум медикаменти, антисептични,  

дезинфекционни, превързочни и др. материали. 

  2.3. Подпомагане в реална ситуация изпратените медицински екипи в 

усилията им за спасяване живота на пострадалите. 

  2.4. Участие в практическите занятия в часовете по оказване на първа 

медицинска помощ. 

 

3. Отговорно длъжностно лице за осигуряване на индивидуални средства за защита 

(ИСЗ): – Николина Митева 

 Задачи за изпълнение: 

  3.1. Поради липса на ИСЗ, необходимите количества – по видове – се 

заявяват в общината (Приложение № 5). Заявката се актуализира в началото на всяка 

учебна година. 

  3.2. Създаване на организация за бързо получаване и раздаване на ИСЗ при 

необходимост. Предварително изготвяне на приемно-предавателни протоколи. 

 
 



  3.3 Осигуряване и поддържане в годност  за използване на подръчни 

средства за защита – памучно-марлени превръзки, кърпи и др. 

 

 4. Отговорно длъжностно лице за осигуряване и поддържане на колективни 

средства за защита (КСЗ): – Станимир Даскалов- ръководител Направление 

„Информационни и комуникационни технологии“ 

 Задачи за изпълнение: 

  Поради липса в учебното заведение на скривалище или ПРУ, дейностите са: 

 - определяне на подходящи и достатъчни помещения за херметизиране; 

 - организиране на бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в 

сградата; 

 - предварително изчисляване и осигуряване на необходимите подръчни материали 

и средства за херметизиране ;Приложение №8 

 - създаване на предварителна организация за бързото херметизиране на 

определените помещения; 

 - осигуряване на реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато се 

използват по предназначение. 

 

 5. Отговорно длъжностно лице за противопожарна защита: – отговорно 

длъжностно лице за дейността: Атанас Захариев Тодоров . 

 Задачи за изпълнение: 

                     5.1Следи актуалността на издадените заповеди, разпореждания, инструкции и 

други документи, които са приложения към Плана за защита при пожари. Организира 

своевременното им актуализиране. 

  5.2. Периодичен преглед на наличните противопожарни уреди и средства и 

осигуряване поддържането им в изправност за ползване. 

  5.3. Осигуряване непрекъсната проходимост на евакуационните пътища в 

сградата. 

  5.4. Следене за наличие на горими материали на неподходящи места в 

сградата и своевременното им отстраняване. 

  5.5. Следи спазването на определения ред за изключване ел. захранването в 

сградата, за работа с наличните ел.уреди. Зачислява ги на конкретни служители и строго 

следене за правилната им експлоатация. 

  5.6. Следене за стриктното спазване на изискванията, предписанията и 

препоръките на органите на ОУ „Пожарна безопасност и защита на населението” 

  5.7. Поддържа връзка с началника на хасковската РС „ПБЗН”, информира за 

предстоящо извършване на огневи и др. пожароопасни дейности в района на ПГДС, 

съгласува „проиграването” на училищния план за защита при бедствия в частта „Защита 

при пожари” и/или когато се предвижда евакуация/извеждане на целия личен състав в 

заведението. 

 

 

Със заповедта, срещу подпис, да се запознаят отговорните длъжностни лица. 

 
 Контрол по изпълнението на заповедта ще осъществявам лично. В мое отсъствие 

контролът по изпълнението на заповедта възлагам на инж. Диана Димитрова – заместник- 

директор УПД 

 

 

 

  ДИРЕКТОР: …………… 

/ Маргарита Топалова / 
ДД/ИП 

 

 



       Приложение № 3 

 

С Х Е М А 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА В ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” – гр. Хасково  

 
1. Оповестяване на личния състав. 

1.1. В учебно време оповестяването се извършва от секретаря  

на щаба Атанас Захариев Тодоров 

 

 

 

1.2. В периода след първа учебна смяна, ако отсъствува секретаря на щаба 

оповестяването се извършва от: Георги Добромиров Тодоров член на щаба 

1.3. Във времето от 19.00ч. до 7.00часа оповестяването се извършва от: 

Янко Ангелов Георгиев член на щаба 

  

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва  от Маргарита Цвяткова Топалова - директор 

За оповестяване се използват установените сигнали на “Гражданска защита” 

- в училище звънец   
 

 

Дежурен ОбСС 

тел. 038/664166 

ПГДС”Цар Иван Асен ІІ” 

Сигналът се получава на 

тел. 663897 

Телефон 112 

Директор 

 (Маргарита Топалова) 

тел. .665134 

 Членове на щаба  

инж. Диана Димитрова -661013/ 0877409394             

Атанас Захариев Тодоров-0888127253 

Георги Добромиров Тодоров-0888377094 

Иван Добрев Колешев –0888203078 

Рабие Юсеинова /мед.лице/ - 0884508313 

Силвия Григорова - 0877360618 
 

Отговорно длъжностно лице 

инж. Диана Димитрова -

661013/ 0877409394 

Педагогически и помощен персонал 
Йордан Милков Толумов- 0885664425 

Станимир Даскалов-0878386838 

Янко Борисов Петров- 0888368396 

Класове– класни стаи 
8а 101 10д 504 

8б 102 11а 204 

8в 103 11б 506 

8г 402 11в 602 

8д 104 11г 401 

9а 202 11д 105 

9б 502 12а 201 

9в 604 12б 205 

9г 408 12в 606 

9д 505 12г 407 

10а 203   

10б 501   

10в 601 

10г 406 

10д 800 

10е  

 



        Приложение № 4 
Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 

територията на Република България 
Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията на 

страната са: 

- „Национален сигнал за тревога”; 

- „Национален сигнал за край на тревогата”; 

- „Въздушна опасност”; 

- „Отбой от въздушна опасност”. 

Те се разпространяват и излъчват посредством: 

 - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез 

акустични сирени; 

- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДПБЗН чрез 

електромеханични сирени; 

- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално 

и регионално покритие; 

- Радиотранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места; 

- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално 

опасните обекти. 

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно ПМС №70 от 

27.03.2009 г, обн. ДВ бр.26 от 07.04.2009 г., са дадени в таблицата: 

№ 
Наименование 

на сигнала 
Описание По какво се предава Бележки 

1 

„Национален 

сигнал за 

тревога” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 мин. със 

скокообразно изменение на 

честота от 700 до 1000 херца 

с период на повторение 8 

секунди.  

Акустични сирени в 

градовете: София, 

Варна, Бургас, Русе, 

Плевен, Кърджали, 

Смолян, Пазарджик, 

Пловдив и Монтана. 

Излъчва се при 

бедствие, а два 

пъти в годината - 

на 1 април и 1 

октомври - за 

тренировъчни 

тестове. 

2 

„Национален 

сигнал за край 

на тревогата” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 минути с 

честота 450 херца. 

Акустични сирени в 

градовете: София, 

Варна, Бургас, Русе, 

Плевен, Кърджали, 

Смолян, Пазарджик, 

Пловдив и Монтана. 

Излъчва се след 

преминаване на 

опасността от 

бедствието, а два 

пъти в годината - 

на 1 април и 1 

октомври - за 

тренировъчни 

тестове. 

3 
„Въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 

акустични и 

електромеханични сирени с 

продължителност 3 минути с 

плавно изменящ се звук през 

15 секунди с честота от 100 

до 450 херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се при 

необходимост и 

ежегодно на 2 юни 

за отдаване на 

почит на Христо 

Ботев и на 

загиналите за 

свободата на 

България. 

4 

„Отбой от 

въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 

електромеханични сирени с 

продължителност 3 мин. с 

честота 450 херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се след 

преминаване на 

опасността от 

въздушно 

нападение. 



  

         

        Приложение №5 

 

 

 

 

       ДО КМЕТА 

       НА ОБЩИНА ХАСКОВО 

 

 

 

 

 

З А Я В К А 

за необходимите индивидуални средства за защита 

в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ”  

 

 

 

№ 

по 

ред 

Деца и персонал в учебното 

заведение 

Необходими ИСЗ 

Възраст брой Вид ИСЗ брой 

1. От 3 до 6 г.  Детски противогази - 

2. От 6 до 10 г.  Детски противогази - 

3. От 10 до 16 г.  Детски противогази 261 

4. Над 16 г.  Граждански 

противогази 

364 

5. Персонал  Граждански 

противогази 

77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      ДИРЕКТОР ....................... 

/ Маргарита Топалова / 

 

 

 

 

 

         



         Приложение № 6 

 

 

 

Р А З Ч Е Т 

за раздаване на индивидуалните средства за защита (ИСЗ) 

 

 

Пункт 

/място за раздаване/ 

Вид имущество Клас Време за 

раздаване 

1.Училищен корпус 

І 

стая 101, 201, 301 

Учителска стая 

Противогаз – 131бр. 

Противогаз – 102бр. 

Противогаз –22бр. 

Противогаз -   10бр. 

 

8 а,б,в,д,11д 

9а, 10а,11а,12б 

Учители 

Пом. персонал 

1 час 

1 час 

1 час 

 

2.Училищен корпус 

ІІ 

(общежитие) 

стая 401; 501,601 

Учителска стая 

Противогаз – 122бр. 

Противогаз – 104бр. 

Противогаз - 103 бр. 

Противогаз - 21 бр. 

Противогаз -  8 бр 

8г,9г,10г, 11,12 г 

9б,10б,д,11б 

9в,10в,11в,12в 

Учители 

Пом. персонал 

1 час 

1 час 

1 час 

 

3.Работилница по 

дървообработване 

 работилница №2 

учителска стая 

Противогаз – 52бр. 

Противогаз -  2 бр. 

Противогаз -   5бр. 

Ученици 

Учители 

Пом. персонал 

1 час 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение № 7 

 

РАЗДАВАТЕЛНО-ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ 

 

за раздаване на индивидуални средства за защита 

в ПГДС”Цар Иван Асен ІІ” 

 

 

№ 

по 

ред 

Име и 

фамилия на 

получилия 

имуществото 

Вид и количество на 

раздаденото имущество 

Подпис 

на по-

лучател 

Подпис 

на 

МОЛ Вид ИЗС Количество 

брой словом 

1 2 3 4 5 6 7 

       

       

       

 

 

 

      Изготвил: ......................../............................/ 
          (подпис и имената на МОЛ в заведението) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

        Приложение №8 

 

 

 

С П И С Ъ К 

 

на всички материали, необходими за херметизиране на помещенията, 

определени за херметизиране 

 

 

№ 

по 

ред 

Наименование Мярка Количество 

1 Полиетилен м² 65 

2 Брезент /одеала/ за входни врати м² 32 

3 Хартиена лента /тиксо/ м.л. 250 

4 Лепило бр. 10 

5 Пирони – 4 см. кг. 4 

6 Тъкани, намокрени с разтвори м² 8 

7 Оцет /за приготвяне на неутр.разтвори/ кг. 10 

8 Сода за хляб /за приготвяне на разтвори/ гр. 200 

9 Чук бр. 4 

10 Летви чамови за уплътнения бр. 20 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



        Приложение №9 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

чл.36 , ал.2, т.2 
П  Л  А  Н 

на мероприятията по защитата на учениците, педагогическия и 

помощния персонал в  

ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” 

           

за учебната 2021/2022 година 

Основни задачи: 

1. Организиране защитата на целия личен състав при бедствия и аварии 

2. Организиране и провеждане на превантивни мероприятия за намаляване 

последствията при бедствия и аварии 

3. Поддържане готовността на отговорните длъжностни лица и на целия личен 

състав за адекватни действия при бедствия и аварии. 

№ по 

ред 

Мероприятия Срок Отговорник Забележка 

1 2 3 4 5 

1. Общо събрание на целия личен 

състав за запознаване с плана за 

защита – срещу подпис 

17.09.2021 инж.Диана 

Димитрова 

 

 

2. Запознаване на отговорните 

длъжностни лица с конкретните им 

задължения за текущата учебната 

година 

17.09.2021 Атанас 

Тодоров 
 

3. Изготвяне разчет на часовете за 

подготовка на учениците за защита 

при бедствия и аварии през годината 

– по класове 

17.09.2021 инж.Диана 

Димитрова 

 

 

4.  Провеждане на контрол за водене на 

занятията с учениците по защита   

периодичен инж.Диана 

Димитрова 

 

 

5. Запознаване на персонала с 

устройството и начина на работа с 

наличните в заведението 

противопожарни, пожарогаси-телни и 

аварийно-спасителни уреди и 

средства 

17.09.2021 Щаб при 

ПГДС 
 

6. Тренировки по практическото 

усвояване на плана с целия личен 

състав (най-малко 2 пъти в годината І 

и ІІ срок) 

І срок – октомври 2021 

ІІ срок – април 2022  

може и един път годишно 

 

29.10.2021г. 

 

29.04.2022г. 

Щаб при 

ПГДС с 

представител 

на РС „ПБЗН” 

- Хасково  

Уведомяване 

на ПБЗН  

до 22.10.21г. 

до 22.04.22г. 

7. Организиране и провеждане на 

обучение по въпросите: 

- медико-санитарна защита; 

- противопажарна безопасност; 

30.11.2021 Рабие 

Юсеинова 

Ат. Тодоров 

 

 

 



 

 

        Приложение № 10 

 

 

С П И С Ъ К 

 

на наличните видове имущества в ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” 
  

 

 

 

№ Видове имущества Мярка Количество 

1 2 3 4 

1 

1.1 

Индивидуални средства 

Противогази 

 

бр. 

 

0 

2 

2.1 

2.2 

2.3 

2.4 

Медицинско имущество 

Носилки 

Бинт 

Памук 

Цитопласт 

 

 

бр. 

бр. 

бр. 

бр. 

 

1 

9 

4 

6 

3 

3.1 

3.2 

3.3 

Противопожарно имущество 

Кофпомпи 

Пожарогасители 

Кофи 

 

бр. 

бр. 

бр. 

 

6 

36 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

        

        Приложение № 11 

Р А З Ч Е Т 

на часовете за подготовка на учениците за защита при бедствия 

 и аварии през учебната 2021/2022 година – по класове  

 

VІІІ КЛАС 

№ Наименование на темите Брой 

часове 

Срок 

1.  Правила за поведение и действия на учениците при 

бедствия и аварии. Обобщаващо занятие. 

1 ноември 

2. Изучаване и практическо усвояване на училищния план 

за защита при бедствия и аварии.  

1 декември 

3. Поведение при пожар. Използване на противопожарните 

уреди и съоръжения. 

1 март 

4. Клинична и биологична смърт. Съживяване при 

клинична смърт: изкуствено дишане и външно 

притискане на сърцето. Поведение и първа помощ при 

удавяне, задушаване и поразяване от електрически ток. 

2 април 

 Общо: 5  

 1. Правила за поведение и действия на учениците при бедствия и 

аварии. Обобщаващо занятие. 
 Характеристика на природните бедствия, аварии и катастрофи. Правила за 

поведение и действия. 

 Индивидуални и колективни средства за защита. Правила за използването им. 

 

 2. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за 

защита при бедствия и аварии.  
Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в който се 

намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за поведение и действие на 

учениците при възникване на бедствия и аварии. Тренировка по практическото усвояване 

на плана.  

 3. Поведение при пожар. Използване на противопожарните уреди и 

съоръжения. 
 Подаване на правилно съобщение за пожар към органите за пожарна безопасност и 

защита на населението. Запознаване с евакуационния план на училището и евакуация от 

класната стая. Запознаване с наличните уреди и съоръжения в училището. Демонстрация 

на действия с наличните подръчни противопожарни уреди и съоръжения за първоначално 

пожарогасене. 

 

 4. Клинична и биологична смърт. Съживяване при клинична 

смърт: изкуствено дишане и външно притискане на сърцето. Поведение 

и първа помощ при удавяне, задушаване и поразяване от електрически 

ток. 

 Признаци за клинична и биологична смърт. Методи за извършване на 

изкуствено дишане и външно притискане на сърцето. Поведение и първа 

помощ при удавяне. Поведение и първа помощ при поразяване от 

електрически ток. 



ІХ КЛАС 

№ Наименование на темите Брой 

часове 

Срок 

1.  Производствени аварии, свързани с изтичане на 

токсични вещества и защита от тях. Отравяне с 

токсични вещества. Поведение и първа помощ. 

1 ноември 

2. Пожарна опасност на полимерните материали. Защита 

от продуктите на горене. 

1 февруари 

3. Радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за 

защита от тях.  

1 март 

4. Изучаване и практическо усвояване на училищния план 

за защита при бедствия и аварии. 

1 април 

5. Първа помощ при наранявания на меки тъкани и кости. 

Практическо занятие. 

1 май 

 Общо: 5  

 

 1. Производствени аварии, свързани с изтичане на токсични 

вещества и защита от тях. Отравяне с токсични вещества. Поведение и 

първа помощ. 
 Опасни обекти на химическото производство. Токсични вещества – характеристика 

и поразяващо действие. Поведение и действия на населението при аварии с изтичане на 

токсични вещества. 

 Отравяне с токсични вещества. Поведение и първа помощ. 

 

 2. Пожарна опасност на полимерните материали. Защита от 

продуктите на горене. 
 Пожарна опасност и токсичност на продуктите на горене на полимерните 

материали (химическите влакна и пластмасите). Начини, средства и методи за намаляване 

на пожарната им опасност. Мерки за защита от продуктите на горене. 

 

 3. Радиоактивност, радиоактивни вещества и начини за защита от 

тях.  
 Радиоактивност и радиоактивни вещества. Въздействие на йонизиращите лъчения. Обекти, 

работещи с радиоактивни източници. Видове аварии в АЕЦ и райони на замърсяване. Особености 

на радиоактивното замърсяване на почвата, въздуха и водата. Последствия при радиационни 

аварии. Правила за поведение и действия на населението при радиационна авария в АЕЦ. 

 

 4. Изучаване и практическо усвояване на училищния план за 

защита при бедствия и аварии. 

 Потенциални опасности, характерни за населеното място и региона, в 

който се намира училището. Характеристика на опасностите. Правила за 

поведение и действие на учениците при възникване на бедствия и аварии. 

Тренировка по практическото усвояване на плана.  

 

 5. Първа помощ при наранявания на меки тъкани и кости. 

Практическо занятие. 

 Оказване на първа помощ на пострадали. 

 

 



Х КЛАС 

№ Наименование на темите Брой 

часове 

Срок 

1.  Действия при бедствия и аварии (комплексно теоретико-

практическо занятие). 

5 май 

 Общо: 5  

 

ЗАНЯТИЕ 1. (ТЕОРЕТИКО-ПРАКТИЧЕСКО – 1 Ч.) 

Пожарна опасност на строителните материали 

 Строителни материали - състояние при пожар, начини на подобряване 

на противопожарните им характеристики. Пожароустойчивост на 

строителните елементи, конструкции и сгради. Вътрешни системи за защита 

на сгради. Пожарна опасност на автомобила и мерки за безопасност. 

 Евакуация от училищната сграда при бедствия и аварии. 

 

ЗАНЯТИЕ 2. (ПРАКТИЧЕСКО – 1 Ч.) 

Индивидуални и колективни средства за защита 

 Индивидуални средства за защита: противогаз ГП-1, респиратор и 

памучно-марлена превръзка – подготовка за работа и поставяне.  

 Колективни средства за защита.Заемане на училищно скривалище или 

ПРУ – тренировка. Херметизиране на помещение – тренировка. 

 

ЗАНЯТИЕ 3. (ПРАКТИЧЕСКО – 1 Ч.) 

Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар 

 Евакуация от обществени и жилищни сгради при пожар – общи 

положения. Самоспасяване и спасяване при пожар. Способи и начини за 

прекратяване на горенето. 

 

ЗАНЯТИЕ 4. (ПРАКТИЧЕСКО – 2 Ч.) 

Видове рани и кръвотечения. Изгаряне и измръзване. Навяхване и 

изкълчване на стави. Счупване на кости. Изкуствено дишане и външен 

масаж на сърцето. Поведение и първа помощ. 

 Упражнение за оказване на първа помощ при различни видове рани и 

кръвотечения. Упражнение за оказване на първа помощ при навяхване и 

изкълчване на стави и счупване на кости. Изкуствено дишане и непряк 

сърдечен масаж – упражнение. 

 

ХІ и ХІІ КЛАС 

№ Наименование на темите Брой часове Срок 

1.  Защита при бедствия и аварии. 5 Април/май 

 Общо: 5  

 

 Учениците от тези класове участват само в двете общоучилищни 

занятия за целия личен състав, когато се изучава и практически се усвоява 

училищния план за защита при бедствия. Тези ученици могат да бъдат 

ангажирани  с оказване на съдействие и подпомагане на ръководството на 

училището при работа с по-малките ученици. 



       Приложение 14 

 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

З А П О В Е Д № .................. 

.....................2021г. 

 

 Съгласно чл.9 ал.2, т.3 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за 

ПНПБЕО (правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите) и във връзка с правилника за вътрешния ред в училището 

 

 

 

З А Б Р А Н Я В А М: 

 

 Пушенето на цигари в сградата на училището и училищните 

работилници, както и в района на училището. 

 Нарушителите ще бъдат строго наказвани. 

 Контрол по изпълнението на Заповедта възлагам на заместник 

директорите, класните ръководители, дежурните учители и 

преподавателите по практика. 
 

 

 

С настоящата заповед срещу подпис да се запознаят всички учители, 

помощен и обслужващ персонал. Класните ръководители да запознаят 

учениците с нея в часа на класа . 

 

 

      ДИРЕКТОР: 

        /Маргарита Топалова/ 

ДД/ИП 

 

 

 

 

 
 



      Приложение 15 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

 

З  А  П  О  В  Е  Д 

№ ................/ ....................2021г. 

 

 На основание чл. 6, ал.1 т. 3 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за 

ПНПБЕО (правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на 

обектите) 

 

 

Н А Р Е Ж Д А М : 

 

 

 Осигуряването  на пожарната безопасност на учебното заведение в 

извънработно време, празничните и почивните дни да се извършва от 

отговорно длъжностно лице – Атанас Захариев Тодоров. В случаите на 

невъзможност от негова страна ще бъде издадена заповед допълнително.  

 

 

 

 

 

 

 

С настоящата заповед срещу подпис да се запознаят всички учители, 

помощен и обслужващ персонал. 

 

 

      ДИРЕКТОР: 

        / Маргарита Топалова / 

 

 

ДД/ИП 

 

 

 

 

 

 

 
 



     Приложение 16 

Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

З А П О В Е Д № .................. 

.....................2021 г. 
Съгласно чл.9 ал.2, т.1 от Наредба № 8121з-647 от 
01.10.2014г. за ПНПБЕО (правилата и нормите за пожарна 
безопасност при експлоатация на обектите) 
 

 

З А Б Р А Н Я В А М: 

 
 
1. Извършването на огневи и заваръчни работи в обекта. 
2. В случай, че това се налага стриктно ще се спазва Наредба №1- 209 

от 22.11.2004г. 

3.Четири часа преди огневи работи да се уведоми РСПБЗН – Хасково и 
се получи разрешение за огневи работи, като преди извършване на 
огневи работи на временни места, определеното със заповед лице 
издава акт съгласно приложение № 9 

  

 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
Атанас Тодоров 
 
 

С настоящата заповед срещу подпис да се запознаят всички 
учители, помощен и обслужващ персонал. 
 

 
  ДИРЕКТОР: 
    / Маргарита Топалова / 

 
ДД/ИП 

 
 



        Приложение 17 
Професионална гимназия по дървообработване и строителство  

“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 
 

               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 

З А П О В Е Д № ................ 

...................2021 г. 
 
Съгласно чл.9 ал.2, т.4 от Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за 
ПНПБЕО (правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите) 
 

Н А Р Е Ж Д А М: 

 
1. Използването на електронагревателните уреди да става само на 

определените за целта места и спазвайки правилата за правилната им 
експлоатация. 

2. След приключване на работния ден да се изключат от ел. 
таблото силовите инсталации. 

3. Лицата определени за отговорници да се уведомят и подпишат. 
 
 
 
Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
инж. Диана Димитрова и Атанас Тодоров 

 
 
 
С настоящата заповед срещу подпис да се запознаят всички 

учители, помощен и обслужващ персонал. 
 
 
 
 
      ДИРЕКТОР: 
                       / Маргарита Топалова / 

 
ДД/ИП 

 
 



 
Професионална гимназия по дървообработване и строителство  

“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 
 

               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Пом. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: tdsd@haskovo.net                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
СПИСЪК 

на отговорниците за електрически уреди 

в сградите на ПГДС „Цар Иван Асен ІІ” 

№ Помещение Вид на уреда Отговорник Подпис 

1. Уч.работилница №1 Ръчни 

електрически 

инструменти 

Г. Христов  

2. Уч.работилница №2 Ръчни 

електрически 

инструменти 

Ат. Филипов  

     

3. Уч.работилница №3 Лазерен гравир, 

РС и  пирографи 

Инж. Диана 

Димитрова 

 

4. Уч.работилница №4  Ръчни 

електрически 

инструменти 

Т. Жеков  

5. Домакин Ел. радиотор, РС, 

принтер 

Сийка Попова  

6. Зам. директор УПД РС Недка Янева  

7. Инструментална  Недка Янева  

8. Котелно Комбинирана 

горелка 

Петър 

Александров 

 

Йовко 

Васил

ев 

    

9. Помещение - 

хигиенист 

Ел. печка Недка Янева  

10. Стая възпитатели, ТВ 

зала 

Климатици Дежурния на смяна  

11. ІІІ-ти етаж основен 

корпус 

Климатици Лена Кюучукова  

12.  Кабинет ГЛС Климатик Снежана Георгиева  

 

След приключване на работния ден, дежурните ІІ-ра смяна проверяват и 
изключват ел. захранването от главното табло. 

     Провел инструктажа: 

                                                                 /инж. Д. Димитрова - ЗДУПД/ 

 

 

 
 



Професионална гимназия по дървообработване и строителство  
“Цар Иван Асен ІІ” гр.Хасково 

 
               ул. ”Пловдивска” № 37                         Директор: 038 / 665134 
               гр. Хасково 6300                                   Зам. директори: 038/661013    038/622047 
               e-mail: pgds_hask@abv.bg                      Канцелария: 038/663897 
                 www.pgds.org     Работилница дървообработване 038/ 665109  

 

 
 
 

ЗАПОВЕД № ................... 
от ....................2021г. 

 
 Съгласно чл. 9 ал.2, т.2 Наредба № 8121з-647 от 01.10.2014г. за 
ПНПБЕО (правилата и нормите за пожарна безопасност при 
експлоатация на обектите) 

НАРЕЖДАМ: 
Всяка вечер да се изключва ел. енергията от следните лица: 
В учебната сграда – от дежурната смяна: 

- Веселина Иванова………………… 
- Лена Кючукова …………………… 
- Веселина Банева…………………… 
- Гинка Павлова................................. 
- Добринка Хаджиева........................ 
- Марийка Петрова............................ 
- В работилниците по дървообработване 
- Сийка Попова................................... 
- В работилниците по строителство 
- Тодор Стамов................................ 
 
Изключването на ел. захранването да се удостоверява в дневник, 

след приключване на работното време. 
 

Контрол по изпълнението на заповедта възлагам на: 
Инж. Диана Димитрова - ЗДУПД 

  
 
ДИРЕКТОР: 

        /Маргарита Топалова/ 
ДД/ИП 

 
 


