
СРЕДНО УЧИЛИЩЕ 
„ЙОРДАН ЙОВКОВ” -  РУСЕ

Адрес: Бул. Цар Освободител 117 
Тел: 0882/66-17-14 

e-mail: у vovkov rousse@abv.bg 
web site: http://vovkov-rs.info/

УТВЪРДИЛ: 
КРЕМЕНА
Директор на СУ „

ПЛАН
ЗА ЕВАКУАЦИЯ И ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ПОЖАР В

СУ „ЙОРДАН ЙОВКОВ” - РУСЕ

Съгласно чл. 8 (1) табл. 1 от Наредба № 1з-1971 (Обн. ДВ. бр.96 от 04.12.2009 г, изм. и доп. 
ДВ. бр. 63 от 31.07.2018 г.) за строително-технически правила и норми заосигуряване на 
безопасност при пожар, сградата и частите към нея в зависимост от функционалната им 
пожарна опасност се определят с клас на функционална пожарна опасност Ф4 и подклас 
Ф4.1.
Съгласно Приложение № 2 към чл. 11, ал. 1 от НАРЕДБА № 8121з-647 (Обн. ДВ. бр. 37 от 
07.05.2021 г.) за правилата и нормите за пожарна безопасност при експлоатация на обектите 
(ПНПБЕО) в зависимост от обитателите, сградата е с категория на обитателите „А” -  
обитателите са будни при престоя си в сградата, подразделен категория „А 1” -  обитателите 
са будни, познават добре сградата и постоянно я обитават.
Численост на персонала: 51

исленост на пребиваващите (ученици, деца) обитатели: 408
№
по
ре
Д

Наименование на 
действията Ред и последователност на действията

Отговорник 
/длъжност/ на 
изпълнителя

Подпис

1.
Уведомяване на тел: 
112, ръководителя 
на обекта 
(организатора по ПБ) 
и на хората в 
сградата за 
възникнал пожар

Работещият (учител, обслужващ персонал) 
забелязал или установил запалване или 
пожар незабавно съобщава в „Центъра за 
спешни повиквания” на тел.112 /единен 
европейски номер за спешни и аварийни 
обаждания/ следното:
- длъжност и фамилия, наименование на 
обекта, град (точен адрес), вид на 
възникналата опасност и има ли 
застрашени хора.
- уведомява Кремена Кръстева -  Директор, 
GSM: 0887655891 и Силва Василева -  
Организатор по осигуряване на пожарната 
безопасност (ПБ), GSM 0899021167

Първият работещ 
служител (учител, 
учител ЦОУД, 
обслужващ 
персонал, охрана), 
забелязал пожара.

2.

Организиране на 
евакуацията.

Незабавно Организатора по осигуряване на 
ПБ организира /чрез аларма, радиоуредба, 
звънци/ и отговорници от персонала, които 
съобщават на учителите, учениците и 
пребиваващите в сградите и помещенията

1. Силва Василева 
-  организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ)

mailto:rousse@abv.bg
http://vovkov-rs.info/


на училището за предизвиканата опасност, 
мястото на пожара, правилните пътища и 
изходи за напускане. При повреда на 
аларма, радиоуредба и звънчева инсталация 
за оповестяване в краен случай се 
съобщава със силен вик от изпратения 
персонал “Внимание пожар! Всички да 
напуснат сградата!” Определя се 
предварителното място за събиране на 
персонала. Например един етаж под 
мястото на пожара, партера или пред 
сградата в зависимост от мястото на 
пожара.
Определя се предварителното място за 
събиране на учениците, пребиваващите и 
персонала в зависимост от мястото на 
пожара пред сградата на безопасно 
разстояние в определен сборен пункт и 
извършване на проверка по списък.

2. Маргарита 
Йорданова -
гл.счетоводител
3. Людмила 
Георгиева - 
хигиенист
4. Диляна 
Дончева - 
хигиенист
5. Галя Русанова -  
хигиенист
6. Галина Дончева 
- хигиенист
7. Атанас Тасев -  
общ работник
8. Митко Вълев -  
пазач.

3.

Евакуация
последователност

Евакуацията на застрашени хора е с 
предимство /деца, ученици, болни, 
възрастни, пострадали, родители, граждани 
и външни посетители/ в училището. 
Организатора и отговорниците на 
евакуацията проверяват щателно дали 
всички са информирани за опасността и 
дали всички са напуснали класните стаи, 
кабинети и помещения.
Проверката започва по всички сгради, 
етажи, класни стаи, сервизни помещения и 
работилници. Когато в помещенията 
пребивават външни хора, деца, болни, 
стари хора или има пострадали, те се 
извеждат /изнасят/ до изхода на сградата 
незабавно по най-близките възможни 
пътища за евакуация.

Евакуация на учениците и персонала от 
класните стаи, кабинети и помещения 
след подаване на звуков сигнал:

I-ви етаж: през изхода край тоалетните към 
двора на училището (заден вход)
II-ри етаж: през централния вход на 
сградата
Ш-ти етаж: през изхода към вътрешния 
двор (покрай бюфета)
Физкултурен салон, малък салон, кабинет 
по трудово -  през изхода към вътрешния 
двор.

Всички учители и 
служители



4.
Евакуация при
особени
обстоятелства:
- при силно задимена 
обстановка

При възможност се използват въздушни 
апарати и маски. При липсващи такива 
Организатора по ПБ и учителите дават 
указания да се използват лични или 
подръчни предпазни средства (кърпи, 
части от дрехи и други текстилни 
материали с цел предпазване на 
дихателните органи). Движението през 
задимени участъци да се извършва ниско до 
пода, където наличието на кислород е по- 
голямо имайки предвид, че димът е по лек 
от въздуха и се наслоява в горните части на 
помещенията.
Затварят се вратите към помещението или 

към зоната, обхваната от пожара след 
приключване на евакуацията, с цел 
недопускане задимяване на съседни части и 
зони на сградата.

При невъзможност за напускане на 
помещенията е необходимо да се 
предриемат действия за уплътняване с 
подръчни средства (при възможност мокри 
текстилни материали и др.) на врати, 
отвори, прозорци и други части за 
недопускане преминаването на дима до 
извършване на евакуацията чрез други 
средства (противопожарни стълби, 
надуваеми дюшеци, спасителни въжета, 
подемна техника и други технически 
средства)..

Силва Василева -  
Организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ) 
Учители, 
служители.

през зимата 
(организиране на 
пункт за настаняване 
на евакуираните)

При лоши метерологични условия и зимата 
евакуираните се настаняват в съседна 
сграда или помещения извън обекта.

Силва Василева -  
Организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ)

- при опасност от 
разлив на J13T, ГТ 
или изтичане на ГАЗ

Предприемат се съгласувани действия за 
спиране подаването на ЛЗТ, ГТ или ГАЗ, ел. 
захранването се изключва, района се 
отцепва и се предупреждават всички 
служители, учители, ученици и външни 
хора да напуснат опасната зона, като се 
забранява използването на средства, 
оборудване и източници предизвикващи 
опасност на запалване и експлозия. Дава се 
точна и обективна информация на 
противопожарните екипи за вида и 
съхраняваното количество. Предприемат се 
действия за ограничаване разлива.

Силва Василева -  
Организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ)

Митко Вълев -  
пазач



- други възможни за 
конкретния обект 
обстоятелства

5. Пожарогасене 
действия за гасене на 
пожара

Гасенето на пожара се организира 
незабавно от момента на откриването му от 
незаетия със съобщение или евакуация 
персонал. Ако е необходимо се изключва 
електрическото захранване на етажа 
(сградата), в която е възникнал пожара. 
Дават се указания с какви уреди или 
съоръжения ще се гаси според конкретната 
ситуация и горящото вещество:
-  електрически съоръжения и инсталации с 
напрежение до 1000 V - гасят се с прахови 
пожарогасители от клас АБС и БС на 
разстояние най-малко 1 метър и 
пожарогасители карбон диоксид СО2 

(въглероден двуокис СО2);
-  леснозапалими и горими течности -  гасят 
се с прахови пожарогасители от клас АБС 
и БС и пожарогасители на водна осново за 
пожари клас В;
-твърди горими в-ва и материали -  гасят се 
с прахови пожарогасители от клас АБС, 
вода от ВПК и пожарогасители на водна 
осново за пожари клас А;
-  горими газове -  гасят се с прахови 
пожарогасители от клас БС;
За гасене се използват всички 
съществуващи уреди и съоръжения в 
сградата, а при необходимост и от съседни 
сгради.

Силва Василева -  
Организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ)

Митко Вълев - 
пазач

6. Спасяване или защита на 
имущество

При възможност се извършва 
спасяване на ценно имущество 
(архиви, техника, компютри с ценна 
информация и др.) ако това не 
застрашава живота и здравето на 
хората и е съгласувано с екипите на 
ПБЗН и директора на училището.

Ивелина Калинова 
- ЗАТС 
Маргарита 
Йорданова -  гл. 
счетоводител

7. Посрещане на 
служителите от органите 
на ПБЗН

На противопожарните служители се 
дава точна и обективна информация
за:

етажа и помещението в което е 
възникнал пожара и какво гори 
/леснозапалими течности, ел. 
инсталации и д р ./; 
евакуирани ли са всички ученици, 
учители, външни посетители и 
обсужващия персонал от 
училището;
има ли опасност от експлозия; 
има ли пострадали хора; 
изключено ли е ел. захранване и 
от къде;

Силва Василева -  
организатор по 
осигуряване на 
пожарната 
безопасност (ПБ)



местата на външните 
противопожар-ни хидранти 
/водоеми ако има в близост/;

- посочват се пътищата за достигане 
до мястото на пожара

Кратко описание на 
недопустимите за използване 
маршрути и неправилните 
действия при евакуация (за 
конкретния обект)
Проверяващи лица за успешно 
проведена евакуация - дали 
всички учители са извършили 
проверка на учениците по 
списък и дали всички от 
обслужващия персонал са 
напуснали, от определения им 
район (учебна стая, кабинет, 
работилница, помещение и др.)

1. Кремена Кръстева - Директор

2. Силва Василева -  Организатор по осигуряване на пожарната 
безопасност(ПБ)

ЗАБЕЛЕЖКА:
За по ефективно провеждане на плануваните мероприятия при възникване на 

пожари, бедствия и аварии в сградата на СУ“Йордан Йовков“ са разработени схеми за 
евакуация и са поставени на видно място.

Същите отразяват:
- вратите (посока на отваряне), коридорите и стълбищата, през които ще се извърши 

евакуацията;
- отделните учебни стаи, кабинети и помещения са обозначени с табели;
- със зелени стрелки и евакуационни лампи е обозначена посоката на евакуация;
- указани са местата за изключване на ел. напрежението (ел. табла, изключватели и 

др.) и задължително подписване от длъжностното лице на обекта.
- Местата на наличните противопожарни уреди и съоръжения.

На основание чл. 11, ал. 8, т. 3 от Наредба № 81213-647/2014 г. ежегодно се 
извършват учебни тренировки за създаване ни отработване на умения за бързи и успешни 
действия при евакуация на хора, ценности и ликвидиране на възникнали запалвания, 
пожари, аварии и природни бедствия.


