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СПИСЪК СЪС СЪКРАЩЕНИЯ

АБРИВИАТУРА ПЪЛНО НАИМЕНОВАНИЕ
БАК БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
ЕЕН 112 ЕДИННЕН ЕВРОПЕИСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ 

ПОВИКВАНИЯ 112
ИСЗ ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА
ПРУ ПРОТИВОРАДИАЦИОННИ УКРИТИЯ
Първа РСПБЗН - РУСЕ РАЙОННА СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” - РУСЕ
PC ПБЗН РАЙОННО СЛУЖБА „ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”
СНАВР СПАСИТЕЛНИ И НЕОТЛОЖНИ АВАРИИННО- 

ВЪЗСТАНОВИТЕЛНИ РАБОТИ

Настоящия план е изготвен на основание: чл. 36 от Закона за защита при бедствия, на 
основание „Указание за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари и за 
оказване на първа помощ от 04 септември 2002, на Министерство на образованието и науката и 
на основание „Инструкция № 2 от 5 юли 2004, Министерство на образованието и науката, 
обнародвана в Държавен вестник бр. 70 от 10 август 2004“
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ЧАСТ ПЪРВА
Бедствие е значително нарушаване на иормалиото функциониране на обществото, 

предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и водещо до негативни 
последици за живота или здравето на населението, имуществото, икономиката и за 
околната среда, предотвратяването, овладяването и преодоляването на което надхвърля 
капацитета на системата за обслужване на обичайните дейности по защита на обществото.

I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
1. Характеристика на района на СУ „Йордан Йовков“, град Русе. Училището се намира 

в широк център, разположено до главен път с интензивно движение, до кооперативен пазар и в 
близост до ж.п. гара.

2. Строителна характеристика на СУ „Йордан Йовков“, град Русе .Училищната сграда е 
триетажна, с приземен етаж, физкултурен салон, актова зала на третия етаж, сервизни 
помещения, училищен стол в приземния етаж и библиотека. Общата площ е 3500 кв. м., застроена 
площ 1950 кв. м. Изградена е от железобетон и тухли, а покривът е с цигли. Сградата е построена 
през октомври 1957 г. Конструкцията е монолитна, с технически паспорт на сградата от 1999 г. 
Капацитетът на сградата е 1040 лица.

Сутерен
В северната част са разположени работилница, малък физкултурен салон и училищен 

бюфет. В средната част се намира ученическия стол и складова база. В западната част е 
разположено скривалището и парното отопление на училището. Скривалището има авариен 
изход, който отвежда към двора на училището. От помещението за парното също има авариен 
изход.

Учебната сграда има общо три входа -  централен, откъм главната улица и два входа откъм 
двора на училището.

Първи етаж
На етажа са разположени 11 класни стаи, библиотека, помещение за книжарница, 

медицински кабинет, портиерна и работилница за поддръжка. В югозападната страна са 
разположени тоалетните и мивките. До главния вход се намира основното електрическо табло на 
училището и стаята на домакина.

Втори етаж
На етажа са разположени 11 класни стаи и кабинети, учителска стая, кабинет на директора, 

заместник директорите, ЗАТС, счетоводител и касиер. Стаите и кабинетите се разделят от 
основен коридор, който завършва със стълбища към първия и третия етаж.

Трети етаж
На етажа са разположени 15 класни стаи и 7 хранилища. Разположенето на класните стаи, 

тоалетните и стълбищата е както на втория етаж.

Четвърти етаж
Сградата има четвърти етаж само в северната страна. Тук са разположени актовата зала и 

две складови помещения.
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Таванско помещение
Учебната сграда е покрита с керемиди, които са поставени върху дървена конструкция. 

Таванското помещение е необитаемо.
СУ „Йордан Йовков“, град Русе има общо личен състав:

От тях:
408 , учители 43 , друг персонал 8

СУ „Йордан Йовков“, град Русе е на целодневна организация на учебния ден.

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството, учителите, наличния 

друг персонал и децата при възникване на бедствия, аварии и катастрофи /БАК/, застрашаващи 
живота и здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и категорията на 
децата.

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.
3. Запазване живота и здравето на личния състав на СУ „Йордан Йовков“, град Русе.

III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА СУ „ЙОРДАН 
ЙОВКОВ“ И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ

За територията на Община Русе са възможни:
> бедствия - земетресения, наводнения, засушавания, силен вятър, снежни бури и 
обледявания, горски и полски пожари, огнища на заразни болести и епидемии по хората, 
животните и растенията;
> аварии - в рисковите обекти, работещи с взривоопасни и пожароопасни материали, с 
промишлени отровни вещества и токсични газове, по трасетата на магистралните 
продуктопроводи за течни вещества и газове;
> катастрофи - пътно-транспортни и от преднамерени действия.

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

В Община Русе е възможно възникването на различни по вид бедствия и аварии, които 
могат да предизвикат значителни загуби на човешки и материални ресурси.

Прогнозата за възможните събития показва, че тяхното проявление ще доведе до сериозни 
затруднения в нормалната работа на инфраструктурата в районите на бедствието, ще се нарушат 
жизненоважни системи на управлението и нормалното функциониране на националното 
стопанство.

Най-сложна обстановка в общината се очаква да възникне след земетресение с висока 
степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник, при което вероятно ще бъдат засегнати 
много населени места и обекти от националното стопанство. В засегнатите райони се очакват 
загуби сред населението и разрушения на жилищни, стопански и комуникационни съоръжения, 
изграждането на които не е извършено съгласно антисеизмичните норми на строителство. 
Основен потенциален източник за възникване на промишлени аварии със създаване на огнища 
на химическо заразяване, се има предвид следното:

• Газостанциите и бензиностанциите представляват потенциална опасност от 
възникване на пожари и експлозии, предвид взривоопасния характер на съхраняваните в тях 
втечнени газове.

459
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• Проектирането и изграждането на сградите, съоръженията и технологичното 
оборудване е осъществено на базата на изчисления по нормативи за антисеизмичност до 7-та 
степен по скалата на Медведев - Шпонхойер - Карник.

Огнища на химическо заразяване в отделни райони на общината могат да възникнат в 
резултат на аварии при транспортирането на химически продукти чрез автотранспорт през 
територията на общината.

Възможните последствия за населението при възникване на бедствия, аварии и 
катастрофи налагат непрекъснато и целенасоченото обучение и информиране на населението от 
общината за способите за защита и самозащита.

Характерът и последствията от вероятните бедствия и аварии изисква готовност за 
използване на методи и средства за защита на населението и националното стопанство, както и 
провеждане на предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на тяхното вредно 
въздействие.

Изключително важно е организирането и провеждането на превантивни дейности и 
особено такива, които позволяват да се направи прогноза за появата или развитието на бедствени 
явления, както и дейности по отстраняване на предпоставките за възникването на аварии и 
катастрофи.

При съмнения за поява и развитие на огнище на биологическо заразяване своевременно 
да се провеждат профилактика, лечение и дезинфекция. Незабавно да се определят границите на 
огнището на биологическо заразяване от специалните структури на Българската агенция по 
безопасност на храните /БАБХ/ и на Националната служба за растителна защита /НСРЗ/ към 
Министерството на земеделието и храните.

Обемът и спецификата на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи 
налагат поддържането в готовност и подготовка на органите и силите от общината.

За осигуряване провеждането на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 
дейности и за осигуряване на условия за живот на населението в бедстващи райони е необходимо 
да се създават запаси от материално-технически и финансови средства, както и да се 
регламентират реда и начините за тяхното използване при необходимост.

По смисъла на Закона за защита при бедствия термините използвани в настоящия план 
се тълкуват по следния начин:

• „Природни явления“ -  са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), 
хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, движения на маси 
(свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, големи снежни натрупвания, 
замръзвания, суши, горски пожари, масови заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, 
нашествия на вредители и други подобни, причинени от природни сили.

• "Инцидент" - е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и 
пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на човешка дейност, 
застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или околната среда.

• "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и въздушен 
трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, инциденти, причинени от 
дейности в морето, ядрени инциденти и други екологични и промишлени аварии, причинени от 
дейности или действия на човека.

• "Промишлена авария" - е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и 
агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, 
обработката, използването, съхраняването, натоварването, транспорта или продажбата, когато 
това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда.
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• "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие.
• "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в минимална 

степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за да се позволи 
предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия.

• "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, което 
може да причини вредни последици за населението и имуществото му, околната среда, 
икономиката и културните и материалните ценности.

• "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена територия или обект на 
различните опасности.

• "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за населението и имуществото 
му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и уязвимостта за дадена 
територия/обект.

• "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като функция 
на опасността, уязвимостта и вероятността.

• "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно 
значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, безопасността, 
сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на населението и чието 
нарушаване или унищожаване би имало значителни негативни последици за Република България 
в резултат на невъзможността да се запазят тези функции.

• "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, разположена 
на територията на Република България, чието повреждане или разрушаване би довело до 
негативни последици за поне две държави - членки на Европейския съюз. При оценката на 
негативните последици се прилагат критерии - брой загинали или ранени, икономически и 
социални последици, като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази 
критична инфраструктура върху други видове инфраструктури.

• "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е всеки 
факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде оповестен и разкрит, може да 
бъде използван за планиране и/или за извършване на действия с цел причиняване на повреди или 
унищожаване на обекти, елементи или инсталации от критичната инфраструктура.

• "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с цел възпиране, 
намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, рисковете или уязвимостта им.

• "Собственици/оператори на европейски критични инфраструктури" са физически 
лица, юридически лица или организации, които отговарят за инвестирането или за нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта на определена система или част от нея, означена 
като ЕКИ.

• "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и 
настаняването и осигуряването им в безопасни места.

• "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални ценности от 
застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни места.

V. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАК

ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ .
В СУ„Йордан Йовков“, гр. Русе, Община Русе са изградени:

1. Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия
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1.1.Състав на щаба - определя се със Заповед на Председателя на Щаба за изпълнение на 
училищния план за защита при бедствия в зависимост от конкретните условия и възможности на 
СУ„Йордан Йовков“, гр. Русе, съгласно Приложение №1.

1.1.1.Председател на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия е 
директора на учебното заведение.

1.2. Задачи на щаба:
1.2.1. Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи.
1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. 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 - определя се със Заповед на Председателя на Щаба за изпълнение 

на училищния план за защита при бедствия на СУ„Йордан Йовков“, гр. Русе, в зависимост от 
конкретните условия и възможности - Приложение 2.

2.2. Задачи на групата:
2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии 

и катастрофи в района на учебното заведение;
2.2.2. Да обходи района на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, веднага след бедствие, авария 

или катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;
2.2.3. Да подпомогне Председателя на Щаба за изпълнение на училищния план за защита 

при бедствия на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, Община Русе при изясняване на цялостната 
обстановка след бедствие, авария или катастрофа;

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

3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста - определя се със Заповед на Председателя на Щаба за изпълнение на 

училищния план за защита при бедствия от предварително обучени лица от персонала за оказване 
на парва медицинска помощ - Приложение 2.

3.2. Задачи на поста
3.2.1. Да участва в провеждането на всички санитарни и противо-епидемиологични 

мероприятия в училището
3.2.2. 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 - определя се съгласно Заповед на Председателя на Щаба за 

изпълнение на училищния план за защита при бедствия - Приложение 2.
4.2. Задачи на групата:
4.2.1. Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;
4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на 

необходимите количества;
4.2.3. Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;
4.2.4. Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;
4.2.5. Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират 

в началото на учебната година;
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4.2.6. 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 /определя се съгласно Заповед Председателя на Щаба за 
изпълнение на училищния план за защита при бедствия - Приложение 2.

5.2.Задачи на групата
5.2.1.Ако има изградено защитно съоръжение /скривалище или ПРУ/:
- Да поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;
- Да направи разчет и разпределение на учениците /децата/ за настаняване в 

помещенията на защитното съоръжение при необходимост;
- Да постави и следи за наличността на указателни табелки Приложение № 12 ;
- Да подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;
- Да следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по 

предназначение;
5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост:

- Да определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
- Да организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и 

отдушниците в сградата;
- Да раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на 

помещенията Приложение №10;
- Да организира при необходимост бързото херметизиране на предварително 

определените помещения;
- Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се 

използват по предназначение.

6. Група за противопожарна защита
6.1.1. Състав на групата - определя се съгласно инструкциите на Първа РСПБЗН - РУСЕ и 

Заповед на Председателя на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия - 
Приложение 2.

6.1.2. Задачи на групата:
- Задачите се определят съгласно инструкциите на Първа РСПБЗН - РУСЕ и Заповед на 

Председателя на Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия - Приложение 
2 .

- Дейността на щаба, състава и задачите на групата за противопожарна защита, 
структурирането и разработването на План за действия при пожар в училищната сграда се 
съгласува и разработва с Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението”.

VI. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ
1. На Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия
1.1.Оповестяване на Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия се 

извършва съгласно Приложение 3.
Щаба се оповестява:

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и 
пожар /т.е. при реална обстановка/;

- при провеждане на учение по Плана на щаба;
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- при проверка на готовността на щаба;
- по решение на Председателя на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при 

бедствия.
1.2.Привеждане в готовност на щаба.
Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия съгласно Приложение 1 

/се събира на определеното място, анализира обстановката, внася корекции в зависимост от 
конкретната обстановка и се доуточняват:

-мероприятията за незабавно изпълнение;
-редът за действия;
-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 Приложение № 4.
2.2. Привеждане в готовност на групите
Групите се събират на двора на училището. Доуточняват се задачите. Получават се 

видовете имущества Приложение № 13.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ
Извършва се от Кремена Йорданова Кръстева -  директор, а при отсъствие или 

невъзможност от Силва Василева -  зам.-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 Кремена Йорданова Кръстева -  директор, 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 /Приложение № 5/ оповестяването се извършва от Секретаря на Щаба за 

изпълнение на училищния план за защита при бедствия Валерия Лавчева.
1.2. В периода между две смени, ако от училището отсъства Секретаря на Щаба за 

изпълнение на училищния план за защита при бедствия оповестяването се извършва от 
ДЕЖУРНИЯ ПО ГРАФИК - член на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при 
бедствия или дежурния за деня в училище, който поема временно ръководството и управлението 
на комисията.

1.3. Във времето от 19.00 ч. до 07.00 ч. оповестяването се извършва от:
Митко Вълев, Атанас Тасев и Галя Русанова.

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от: Митко Вълев и Галина Дончева .
За оповестяване се използват установените национални сигнали за оповестяване

/Приложение № 6/ или други предварително известни, чрез наличните възможности - звънец- 
продължително биене.

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, 
за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството,
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педагогическия, административния, обслужващия персонал и работниците , които да извършат 
мероприятията по информиране и организиране на действията на учениците /децата/.

2. Осигуряване с индивидуални средства за защита /ИСЗ/:
Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват:
- на втория етаж на училището.
- в склад Община Русе

2.1 .Получаване на ИСЗ
2.1.1. ИСЗ се получават от ЗАТС на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, който се явява 

началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ ежегодно се 
изпраща заявка до Областния Щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия 
съгласно Приложение №7;

2.1.2. Осигурява се 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 /Приложение № 8/. При 

раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост /Приложение № 9/.

IX. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА
Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия 
ПРЕДСЕДАТЕЛ -  КРЕМЕНА КРЪСТЕВА -  0887655891 
3АМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ -  СИЛВА ВАСИЛЕВА - 0884476867 
СЕКРЕТАР -  ВАЛЕРИЯ ЛАВЧЕВА -  0878161291 
ДЕЖУРЕН -  МИТКО ВЪЛЕВ -  0894645087
ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ -  112 
ОПЕРАТИВЕН ЦЕНТЪР/ОЦ/ -  ПЪРВА РСПБЗН - РУСЕ - 082 882 358 - ДЕНОНОЩНО 
ДЕЖУРЕН ПРИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТ ЗА СИГУРНОСТ В СЪОТВЕТНАТА ОБЩИНА - 
082 820 111

X. КАРТА НА СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
Нанасят се :
-местонахождението на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе 
-маршрут за извеждане пеша;
-местата за изчакване на автобусите;
-местата за разполагане след възникване на бедствието;
-възможните заливни зони от:
-реки;
-язовири;
-хвостохранилища;
-други хидросъоръжения.
-обекти,съхраняващи и работещи с ПОВ и прогнози на зоните;
-места на Първа РСПБЗН - РУСЕ, Център за спешна медицинска помощ, ОД на МВР, 

болници.

XI.CXEMA НА СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
Схемата се изготвя в два екземпляра. Единият остава в СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, 

/обслужващото звено/, а другият в Първа РСПБЗН -  РУСЕ.
На схемите се нанасят:
-местата на кабинетите и класните стаи;
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-общи помещения, складове и др.;
-стълбища и асансьори;
-спални помещения;
-санитарни възли ;
-защитни съоръжения /скривалища, противорадиационни укрития;
-местата на съсредоточаване на хора;
-местата за съхраняване на опасни вещества /например кабинет по химия и хранилището/;

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 Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия.
След преминаване на труса /около бОсек./ Щаба извършва следното:

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката в СУ „Йордан Йовков“, 
гр. Русе - пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната 
система и др. и определя пътищата за извеждане на учениците/децата/;

3.2. Организира извеждането на децата веднага след първия трус/след около 60 сек/ 
на определеното място училищния двор;

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и 
транспортирането им до болнични заведения;

3.4. Прави проверка на изведените деца. Ако има липсващи, организира издирването 
им в сградата;

3.5 Прави необходимите донесения до Щаба за изпълнение на общинския план за 
защита при бедствия и поддържа непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за 
сигурност за получаване на помощ и указания;

4. Определяне местата и маршрутите за извозване.
5. Действия след напускане зоната на разрушения.

5.1. Издирва и уведомява родителите на пострадалите деца;
5.2. Издирва и устройва децата, на които семействата са пострадали

ЧАСТ ТРЕТА 
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

1. Прогнозна оценка за въздействие върху СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
2. Сигнали за оповестяване.
3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат.
4. Ред за действие

4.1. При опасност от наводнение
Дейността на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия, след като 

бъде уведомен от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява в:
4.1.1. Организира дежурство /денонощно дежурство за тези училища/детски градини, 

/обслужващи звена/, които са с непрекъсваем режим на работа/ и осигурява връзка с Щаба за 
изпълнение на Общинския план за защита при бедствия;

4.1.2. Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Щаба за изпълнение на 
Общинския план за защита при бедствия;

4.1.3. Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в 
които има опасност от наводнение;
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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 на наводнение
4.2.1. Оповестява личния състав;
4.2.2. Прекратява учебните занимания;
4.2.3. Организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място 

и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4. Предава информация до Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при 

бедствия за състоянието на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе 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 деца, чиито семейства са пострадали от наводнението;
6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали деца.

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 Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия, след като 

бъде уведомен от дежурния по Общински съвет за сигурност, се изразява в:
3.1. Осигурява режим на водните и 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 СУ „Йордан 

Йовков“, гр. Русе
3.3. Поддържа непрекъсната връзка с Щаба за изпълнение на Общинския план за 

защита при бедствия за помощ и указания;
3.4. Организира извозването на личния състав до местоживеенето, 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;
3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Щаба за 

изпълнение на Общинския план за защита при бедствия и до Общинската администрация за 
временно прекратяване на учебните занятия.
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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 Щаб за изпълнение на училищния план за защита при 
бедствия в СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе 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 СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе 
от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;
2.3. Незабавно оповестява намиращият се в СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе личен състав 

и дава указания за действия;
2.4. Осигурява охрана на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе
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 училищен двор -  южната страна

2.5.2. Изготвя и предава информация 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 неотрализиране на 
промишлените отровни вещества;

2.6.3. Организира извеждането на учениците в безопасната част /предварително 
определените за целта помещения/ на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе в зависимост от 
промишлените отровни вещества;

2.6.4. Изготвя и предава донесение до Дежурния по Общински съвет за сигурност 
/ОбСС/ за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.6.5. Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и 
пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

Забележка:
1. 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./

2. 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

ЦЕЛ: Да се реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения или цялата 
сграда и не се допускат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашените деца, учители, 
административен и помощен персонал при възникване на пожар.

I. При пожар се извършват следните дейности:
1.Незабавно съобщавате на Единния европейски номер за спешни повиквания 112.
2. Съобщаване на намиращите се в сградата деца, учители, административен и 

помощен персонал за необходимостта от евакуация:
- ПРИ ПОЖАР - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност:
А/ съседни помещения и зони съседни на тази, в която е възникнал пожара;
Б/ помещения и зони, намиращи се на по -  горни етажи от застрашените;
В/ при необходимост се евакуират децата, учители, административен и помощен персонал 

от помещенията, разположени на по -  ниските етажи.
3. Система за съобщения на присъстващите в сградата:

При възникване на пожар в самата сграда / помещение /:
Служителят, забелязал или установил запалване, пожар или авария, е длъжен да 

съобщи на застрашените хора, в канцеларията на детската градина или на охраната.
При постъпване на сигнал за пожар към служители от охраната, дежурният учител 

или друг служител, същият известява в зависимост от обстановката всички зони за необходимост 
от евакуация и Първа РСПБЗН - РУСЕ.

При възникване на пожар извън сградата / помещенията /:
При постъпване на сигнал /съобщение/ за евакуация, членовете на групата 

противопожарна защита организират незабавното напускане на зоната /помещението/
Известяването се извършва в следната техническа последователност: 

по телефона; 
по мобилен телефон.

При известяване на ЕЕН 112 се съобщава следното: 
длъжност и фамилия;
име на СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе, бул. „Цар Освободител“ 117 
населено място и адрес;
вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора.

II. Действие при локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 
минимум.
При пожар:

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

- Изключване на електрическото захранване на етажа /сградата/;
- След приключване на евакуацията -  затваряне на вратите към помещенията или зоната на 

пожар, за недопускане на задимяване ;
- След пристигане на пожарникарите се докладва за евакуацията, извършените действия по 

пожарогасенето и др. при поискване; При застрашаване на ценна документация и имущество се 
вземат мерки за евакуация, а в краен случай и за активна защита, без да се поема излишен риск 
от служебните лица.

III. Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи задължения по време 
на евакуация при пожар.
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Всеки служител, забелязал пожар, е длъжен за съобщи незабавно на дежурния по охрана и 
на директора на детската градина, както и на застрашените лица.

Директора или член на групата за противопожарна защита:
1. Ръководи дейността по евакуацията.
2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар.
3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага промени за 

подобряване на взаимодействието.
Членовете на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия в учебното 

заведени, сформирана със заповед на директора СУ „Йордан Йовков“, гр. Русе:
1. Съдействат при евакуацията на децата.
2. Организират евакуацията на ценна документация и имущество на детската градина.
3..Докладват за приключване на евакуацията на директора на детската градина.
4.Анализират изпълнението на задълженията и при необходимост предлагат промени за 

подобряване на взаимодействието.
Физическа охрана на детската градина:

1. Преценява естеството на опасността, взема решение за необходимост от евакуация и 
го разгласява на всички присъстващи в училищната сграда.

2. Съобщава на служителите на Първа РСПБЗН - РУСЕ - Русе, докладва на 
ръководството на училището.

3. Подпомага с информация службите на Първа РСПБЗН - РУСЕ след тяхното 
пристигане.

4. Изключа частично или цялостно ел. захранването по разпореждане.
Директорът:

1. Отговаря за отключването на евакуационните изходи на сградата.
2. Организира отключването на аварийни изходи при необходимост .
3. Организира изключването на ел. захранването на зоната, застрашена от пожар.
4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашената зона.
5. Докладва за обстановката.
6. Не допуска паника и емоционален натиск при евакуацията на децата.
7. Приема докладите на отговорниците за евакуацията.
8. Докладва за приключване на евакуацията.

При пожар персоналът и децата е необходимо да извършат следните дейности

№ по 
ред

ДЕИСТВИЯ ИЗПЪЛНИТЕЛ
/ОТГОВОРНИК/

1. СЪОБЩАВА НА ЕЕН 112 ОТКРИЛИЯТ ПОЖАРА
2. ОПОВЕСТЯВА РЪКОВОДСТВОТО, ДЕЦАТА, 

УЧИТЕЛИТЕ И ПОМОЩНИЯ ПЕРСОНАЛ
ОТКРИЛИЯТ ПОЖАРА

3. НАПУСКАНЕ НА ПОМЕЩЕНИЯТА И 
СГРАДАТА СЪГЛАСНО ОПРЕДЕЛЕНИТЕ 
СХЕМИ И МАРШУТИ ЗА ЕВАКУАЦИЯ

ВСИЧКИ ПРИСЪСТВАЩИ

4. ИЗКЛЮЧВАНЕ НА ЕЛ. ЗАХРАНВАНЕТО 
ЧРЕЗ ЕТАЖНОТА ИЛИ ГЛАВНОТО ЕЛ. 
ТАБЛО

СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА 
ИЛИ ОПРЕДЕЛЕН ЗА ТОВА 
ЧОВЕК

5. ГАСЕНЕ ИЛИ ОГРАНИЧАВАНЕ НА ПОЖАРА 
С ПОДРЪЧНИ УРЕДИ ЗА ПОЖАРОГАСЕНЕ

ПРОТИВОПОЖАРНО ЯДРО
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6. НАСОЧВАНЕ НА ПОЖАРНИКАРИТЕ И 
ДОКЛАДВАНЕ ЗА ОБСТАНОВКАТА ПО 
ЕВАКУАЦИЯТА И ПОЖАРОГАСЕНЕТО

СЛУЖИТЕЛ ОТ ОХРАНАТА 
ИЛИ ОПРЕДЕЛЕН ЗА ТОВА 
ЧОВЕК

ЧАСТ СЕДМА
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ
1. Дейност на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия при авария 

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

опасност от радиоактивно замърсяване
Дейността на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия се изразява

в:
1.1.1 .Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
1.1.2.Оповестяване на личния състав;
1.1.3.Инструктиране на личния състав;
1.1.4.Осигурява се във всяка учебна стая или кабинет един прозорец за проветряване, 

покрит с плътен памучен плат;
1.1.5. Осигурят се средства и се херметизират всички останали прозорци, врати и 

отдушници по указание на специалист от Първа РСПБЗН -  РУСЕ;
1.1.6. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън училищни 

дейности, изискващи събирането на много ученици/деца на едно и също място като излети, 
екскурзии, игри и т .н .;

1.1.7. До два часа на същия ден целият личен състав да си подготви памучно-марлени 
превръзки по дадения образец от специалист от Първа РСПБЗН -  РУСЕ;

1.1.8. Подготвят се табелки с надпис “Водата -  забранена за пиене”
1.1.9. В лавката към училището да се продават само бутилирани напитки и пакетирани 

в солидни опаковки храни;
1.1.10. Изгражда се комисия в състав :

1. Ивелина Калинова;
2. Маргарита Йорданова;
3. Светлана Якимова, които да упражняват ежедневен контрол върху личната хигиена и 

мерките за противорадиационна защита в лавката;
I.1.11. Да се монтират “виндфанг” /полиетиленови завеси/ пред входовете на училището;
II.12. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати 

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;
1.1.13. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на 

хранителните продукти в столовата;
1.1.14. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването

1.1.15. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;
1.1.16. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;
1.1.17. Организира извършването на анализ на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината или областта;
1.1.18. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита наличния

състав;
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1.1.19. Ако се получат указания от Щаба за изпълнение на Общински план за защита при 
бедствия за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се организира и провежда от 
медицинско лице съвместно с изградените санитарни постове;

1.1.20. В часа на класа се разяснява на учениците /децата/ какво трябва да бъде тяхното 
поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания 
към тяхната лична хигиена;

1.1.21. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на Общинския щаб.
1.2. Дейност на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия след 

радиоактивно замърсяване Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното 
замърсяване на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:

1.2. 1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец с 
опънат плътен памучен плат;

1.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на училището до второ 
нареждане;

1.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
1.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени превръзки;
1.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;
1.2.6. Пред входовете, стълбището и училищния стол се поставят мокри изтривалки, 

които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
1.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода;
1.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;
2.2.9. В столовата не се допускат ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;
1.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в училищния стол. До 

осмото денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

Следват приложения.
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Приложение №1

ЗАПОВЕД

№  /................

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 
31, ал. 1, т. 24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 36 от Закона за защита при 
бедствия

НАРЕЖДАМ

1. Да се изгради Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия, аварии и катастрофи 
в СУ „Йордан Йовков” - гр. Русе в състав:

Председател: Кремена Йорданова Кръстева - директор 
Заместник-председател: Силва Стефанова Василева - заместник-директор 
Секретар: Валерия Въчева Лавчева -  главен учител
Членове: 1. Специалист по радиационна и химическа защита: Борислава Красимирова 
Ангелова -  учител общообразователен предмет в гимназиален етап -  химия и биология

2. Специалист по медико-санитарна защита: м.с Севилен Салимова -  медицинско лице
3. Специалист по противопожарна защита: Светлана Борисова Якимова -  заместник- 

директор
4. Специалист по осигуряване на реда: Ростислав Людмилов Стоянов - учител спортна 

подготовка
5. Специалист по извеждане на учениците: Стефан Илиев Тотев -  старши учител 

начален етап
II. За работно място на Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в СУ„Йордан 

Йовков” - гр. Русе определям: стая № 31 -  дирекция.
III. Телефони за връзка с Щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия в СУ 

„Йордан Йовков” - гр. Русе: - Дирекция: 0882 661714
- Кремена Йорданова Кръстева -  Председател :0887655891 
-Силва Стефанова Василева -  Заместник-председател: 0884476867
- Валерия Въчева Лавчева -  Секретар: 0878161291
- Борислава Красимирова Ангелова -  Член: 0894451342
- Севилен Салимова -  Член: 0887553353
- Светлана Борисова Якимова -  Член: 0899488423
- Ростислав Людмилов Стоянов -  Член: 0888241611
- Стефан Илиев Тотев -  Член: 0898227047

IV. Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав.
V. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „ Йордан Йовков “ - Русе
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ЗАПОВЕД

№  /..........

Приложение № 2

На основание чл. 259, ал. 1 от Закона за предучилищното и училищното образование, чл. 
31, ал. 1, т. 24 от Наредба № 15/22.07.2019 г. за статута и професионалното развитие на учителите, 
директорите и другите педагогически специалисти, във връзка с чл. 36 от Закона за защита при 
бедствия и за правилното организиране на личния състая при възникване на бедствия, аварии и 
катастрофи

НАРЕЖДАМ

I. Да се изградят следните групи за защита при бедствия в СУ „Йордан Йовков” - гр. Русе:
1. Група за наблюдение и оповестяване 

РЪКОВОДИТЕЛ: Силва Василева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Якимова и Ивелина Калинова

2. Санитарен пост 
РЪКОВОДИТЕЛ: Ростислав Стоянов 
ЧЛЕНОВЕ: Стефан Тотев и Илиян Лазаров

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/ 
РЪКОВОДИТЕЛ: Силва Василева
ЧЛЕНОВЕ: Светлана Якимова и Ивелина Калинова

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита /ЗС/ 
РЪКОВОДИТЕЛ: Маргарита Йорданова
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Тасев и Галя Дончева

5. Група за противопожарна защита 
РЪКОВОДИТЕЛ: Силва Василева 
ЧЛЕНОВЕ: Атанас Тасев и Митко Вълев

II. Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав.
III. Контрол по изпълнение на заповедта ще осъществявам лично.

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе
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Приложение №3

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЩАБА В 
СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“, ГР. РУСЕ

С Х Е М А
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Приложение №4

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ 
В СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

С Х Е М А
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Приложение №5

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 
На СУ „Йордан Йовков“

СХЕМА
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Приложение №6

ТАБЛИЦА

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

№
по
ред

Наименование 

на сигнала

Начин на предаване на сигнала

Чрез националните и местни 
радиопредаватели и 

радиоретранслационни възли

Сиренната
система

Други

1. "Опасност от
радиоактивно
заразяване"

"Внимание! Внимание! Внимание! 
Радиоактивно заразяване. Радиоак
тивно заразяване. Радиоактивно 
заразяване.” Текстът се повтаря 
неколкократнно, след което се 
дават указания за поведението на 
населението.

Вой на електронни 
сирени в
продължение на 3 
мин, последван от 
указания за поведе
нието на 
населението.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети.

2. "Опасност от 
химическо и 
бактериологи
ческо заразя
ване"

"Внимание! Внимание! Внимание! 
Химическо (Бактериологично) зара
зяване. Химическо 
(Бактериологично) заразяване. 
Химическо (Бактериологично) 
заразяване-. Текстът се повтаря 
неколкократнно, след което се 
дават указания за поведението на 
населението.

Вой на електронни 
сирени в
продължение на 3 
мин, последван от 
указания за 
поведението на 
населението.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети.

№
по
ред

Наименование 

на сигнала

Начин на предаване на сигнала

Чрез националните и местни 
радиопредаватели и 

радиоретранслационни възли

Сиренната
система

Други

3. "Наводнение" "Внимание! Внимание! Внимание! 
Опасност от наводнение. Опасност 
от наводнение. Опасност от 
наводнение. Текстът се повтаря 
неколкократнно, след което се дават 
указания за поведението на 
населението.

Вой на 
електронни 
сирени в
продължение на 3 
мин, последван от 
указания за 
поведе-нието на 
населението.

С чести 
удари по 
звучащи 
предмети.
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Приложение №7

До
Председателя на
Щаба за изпълнение на Общински план 
за защита при бедствия

ЗАЯВКА 

ЗА НЕОБХОДИМИТЕ ИСЗ

НА СУ „Йордан Йовков“ -  Русе

ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗИ ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗИ

ДП-1 ДП-2 ОБЩО ГП ОБЩО
0 1 2 3 4 0 1 2 3 4

Председател на Щаб за изпълнение на училищния план за защита при бедствия:

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА,
Директор на СУ „Йордан Йовков“ -  Русе

Забележка: 1. Заявките за детските противогази се правят, ако е залегнало в плана на 
областта (общината) същите да се съхраняват и раздават в заведенията.

2. Заведенията с непрекъснат режим на работа правят задължително заявка за противогази, 
необходими за учениците (децата).
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Приложение №8

УТВЪРЖДАВАМ: 

КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Председател на Щаба 
в СУ,,Йордан Йовков“, гр. Русе

РАЗЧЕТ
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

ПУНКТ
(място на 
раздаване)

ВИД НА ИМУЩЕСТВОТО

КЛАС

(курс,
група)

Време за разда

ване, след 
събитието

Секретар на Щаба 
в СУ „Йордан Йовков“

/Валерия Лавчева/
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Приложение №9

РАЗДАВАТЕЛНО - ПРИЕМАТЕЛНА ВЕДОМОСТ 
ЗА РАЗДАВАНЕ НА ИСЗ В 

СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ“

№
по

ред

Име и 
фамилия 

на
получилия

имуществото

Вид и количество на раздаденото 
имущество (бр.)

количество
/сло-вом/

Подпис на 
получателя

Подпис
на

МОЛДетски
противогази/ръст

Гражд.
Противогази/ръст

0 1 2 3 4 0 1 2 3 4
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1
2
3
4
5
6
7
8
9

10
11
12
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Приложение № 10

С П И С Ъ К
на материалите, необходими за херметизиране на училищните помещения определени за

защита на учениците при промишлена авария

№
по
ред

Наименование Мярка Норма за изчисляване

1 . Полиетилен кв.м Площта на прозорците и вратите, предвидени за
херметизиране
(А+0,Зм) X (Б+0,Зм) кв.м.

2. Брезент/ одеала/за 
входните врати.

кв. м Площта на всяка врата. 
(С+0,6 м) X ( Д+0,6м)

3. Хартиена лента 
или тиксо с ширина 
5см.

м. За уплътняване на стъклата и рамките 
на прозорците

4. Лепило бр. За залепване на хартиените ленти.

5. Пирони-4 см. кг- За закрепване на бризента и одеялата

6. Тъкани, намокрени със 
съответни разтвори

кв.м За уплатняване праговете под вратите и изтриване 
на обувките

7. Оцет кг. За приготвяне на неотрализиращи разтвори
8. Сода за хляб гр. За приготвяне на неотрализиращи разтвори
9. Чук
10. Други материали
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УТВЪРДИЛ:
КРЕМЕНА КРЪСТЕВА
Директор на СУ „ Йордан Йовков “ -  Русе

Приложение №11

ПЛАН
за работата на Щаба за изпълнение на училищния план за защита при бедствия към СУ „Йордан

Йовков“ - Русе

Основни задачи:
1. Обучение на персонала в СУ„Йордан Йовков“
2. Организация и тренировки във връзка с евакуация на персонала.
3. Заседания на щаба при извънредни ситуации и набелязване на неотложни мероприятия.

№
по
ред

Мероприятия Срок Отговорник
Изпълнител

Материална 
и финансова 
обезпеченост

Забележка

1 2 3 4 5 6

I. Мероприятия по 
линия на
висшестоящия щаб

30.10.2021г. Председател на 
щаб за 

изпълнение на 
плана

По линия на 
общината

II. Дейност на Щаба за 
изпълнение на 
училищния план за 
защита при бедствия

1.

2.
Първо заседание 
Второ заседание 
(въпроси за разглеждане 
-  плани
ране, поддържане на 
готовност,
превантивна дейност и 
други)

м.11.2021 г. 
м.03.2022 г.

Председател

Председател

III. Мероприятия за 
поддържане в готовност 
на щаба

1. Участие в тренировки по 
план на Щаба за 
изпълнение на Общински 
план за защита при 
бедствия

м.12.2021 г. Председател
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2. Провеждане на 
тренировки на щаба и 
групите по собствен план

м.11.2021 г. Секретар

3. Актуализиране и 
коригиране на плана за 
действия при бедствия, 
аварии и катастрофи

При
необходимост

Секретар

4. Организиране и 
провеждане на обучение 
по въпросите на ПБЗН, 
медико-санитарна защита 
и противопожарна защита 
по тематичен план - 
график

м.02.2022
г.

Председателя

IV. Контрол и помощ
1. Провеждане на контрол 

за водене на занятията с 
учениците за действия 
при бедствия, аварии и 
катастрофи

постоянен Секретаря 
На щаба

V. Други мероприятия
1. Провеждане на 

тренировки по 
практическото усвояване 
на плана от целия личен 
състав

м.04.2021 г. Председателя на 
щаба
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УКАЗАТЕЛНА ТАБЕЛКА 
ЗА ЗАЩИТНО СЪОРЪЖЕНИЕ /ПРУ/

Приложение №12
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Приложение №13 
Примерно!

СПИСЪК 
на видовете имущества на групите

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО

1. Индивидуални средства за защита
1.1. Противогази-ГП 1
1.2. Респиратори
1.3. Памучно-марлени превръзки
1.4. Престилки
1.5. Гумени ръкавици
1.6. Гумени чорапи
1.7. Калиев-йодит
2. Медицинско имущество

2.1. Санитарни чанти
2.2. Носилки
2.3. Шини
2.4. Бинт
2.5. Памук
3. Противопожарно имущество

3.1. Кофпомпи
3.2. Пожарогасители
3.3. Кофи
3.4. Тупалки гумени
4. Други
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ИЗВАДКА ОТ ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г.:

Раздел II.
Задължения на юридически лица и еднолични търговци

Чл. 35. (Изм. - ДВ, бр. 80 от 2011 г.; в сила от 14.10.2011 г.) (1) Юридически лица и еднолични 
търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи 
първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява 
опасност за възникване на бедствие, разработват авариен план на обекта, който съдържа:
1. максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от авария в обекта;
2. мерките за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта;
3. мерките за защита на персонала;
4. разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение на предвидените 
мерки;
5. средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки;
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 4;
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при необходимост от въвеждане на 
плановете за защита при бедствие.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2014 г.) Съдържанието на аварийния план може да бъде различно от 
посоченото в ал. 1, ако е определено в специален закон или в издадените въз основа на него 
подзаконови актове.
(3) Лицата по ал. 1:
1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1;
2. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж 
годишно;
3. предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския план за защита при 
бедствия относно:
а) източниците на рискове от дейността им;
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им;
в) възможните въздействия върху населението и околната среда;
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и неотложни аварийно- 
възстановителни работи в обекта;
4. при възникнала авария в обекта са длъжни:
а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи;
б) незабавно да съобщят за аварията на съответния оперативен център на Главна дирекция "Пожарна 
безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на непосредствено застрашената община;
в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система информация за взривни 
вещества, опасни химически вещества, източници на йонизиращо лъчение, както и друга информация 
за опасности за живота и здравето на хората;
г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат при отстраняване на 
аварията;
д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и нейното ликвидиране;
5. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване;
6. създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита на работещите на 
територията на обекта;
7. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия.
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