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I. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
           1.Основание за разработване:  

  

Планът за действия при бедствия е разработен на основание чл.3 и 

чл.36 от  Закона за защита при бедствия, чл.248(1)- 250, глава 12 от 

Наредба №7/23.09.1999 г. за минималните изисквания за здравословни и 

безопасни условия на труд на работните места и при използване на 

работното оборудване/ДВ, бр.88/99 г./ и указание на МОН за обучение за 

действие при бедствия и за оказване на първа помощ /2002г./ 

       

       2.Характеристика на района 

  

Училище "Отец Паисий" се намира в централната част на града. На 

около 200 м посока североизток се намира парк "Простор" с надморска 

височина близка до тази на яз."Кърджали". От двете страни на училището се 

намират улици с интензивно движение - бул."Сан Стефано" и ул. "Екзарх 

Йосиф".  При авария в яз. "Кърджали", СУ "Отец Паисий" попада в зоната на 

наводнение. За СУ "Отец Паисий" са валидни всички бедствия и аварии, 

характерни за община Кърджали 

 На територия на общината е възможно възникването на бедствия и 

аварии (с природен или техногенен характер). Те могат да бъдат 

предизвикани от земетресения, наводнения, бурни и ураганни ветрове, 

свлачища, снегонавявания и обледенявания, катастрофи, масови пожари, 

промишлени аварии, радиационни аварии или такива с трансграничен пренос 

на радиоактивни вещества, аварии и инциденти с токсични вещества, аварии 

и инциденти с боеприпаси и взривни вещества, особено опасни инфекции и 

други.  

Не се изключва и вероятност от възникването на явления или 

инциденти с неизяснени към момента произход, причини и реално 

обяснение. 

 

                3. Строителна характеристика на училището . 

 

Обща площ /кв.м/      15 600 кв.м                                                  

Застроена площ /кв.м/     2 038 кв.м                    

Незастроена площ /кв.м/     13 562 кв.м      

Брой на сградите/секциите/     1 бр. 

Етажност на всяка от тях     4 ет. 

Степен на пожаро-опасност    втора 

Тип строителство съгласно чл. 123 от  масивна конструкция 

Наредба №5 от 21.05.2001 год. 

Подземни етажи      няма 

 

Полуподземни етажи училищен стол, съблекалня,      

физкултурен салон, 
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работилници, парокотелно 

помещение, санитарен възел 

 

Първи етаж:                                                            11 класни стаи, 2 компютърни 

зали, библиотека, мед.кабинет,  

физ. салон, съблекални, 

портиерна, санитарни възли  

 

Втори етаж:                                                                       6 класни стаи, 2 компютърни 

зали с хранилище, дирекция, 

канцеларии -2 броя: (ЗДУД и 

счетоводство), учителска стая, 

актова зала, фитнес, 

съблекални, санитарни възли 

 

Трети етаж: 11 класни стаи,  канцелария-

3 бр., стая за училищен архив, 

санитарни възли, 

информационен център 

 

Четвърти етаж: 6 класни стаи,  санитарни 

възли  

Подпокривно пространство    няма  

  

4. СУ "Отец Паисий" има общо личен състав:  1398 

От тях: Ученици /деца/ - 1283,  учители - 105,  друг персонал - 23 

Училищните занятия се провеждат на двусменен режим:      
 

-първа смяна  с  720  ученици, 76 учители, с 17 друг персонал; 

-втора смяна  с  650  ученици, 63 учители, с 16 друг персонал. 

5.  Цели на плана. 

 

5.1. Да се извърши организация за работа и действия на 

ръководството, учителите, наличния друг персонал и учениците при 

възникване на бедствия, тежки инциденти, застрашаващи живота и 

здравето им, след извършване и оценка на обстановката, даденостите и 

категорията на учениците.  

5.2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при 

възникване на бедствия. 

5.3.Запазване живота и здравето на целия личен състав на училището. 



  6. Изводи от вероятната обстановка и основни задачи, произтичащи 

от нея.  

За овладяване на кризисните ситуации, намаляване на загубите и 

ликвидиране на последствията е необходимо планиране и съгласуване на 

мероприятията по защитата на населението и собствеността под ръководството 

на общинският щаб за координация за защита при бедствия, аварии и 

катастрофи . 

Характерът на последствията от вероятните бедствия и аварии изисква 

готовност за използване на всички способи и средства за защита и провеждане 

на предварителни мероприятия за недопускане и намаляване на вредното им 

въздействие. 

Изключително важно значение за успешната защита на населението 

имат превантивните дейности и особено такива, които позволяват да се 

прогнозира появата или развитието на бедствените явления както и за 

отстраняване на предпоставките за аварии и катастрофи. 

Възможните последствия за населението за възникване на бедствия, 

аварии и катастрофи налагат непрекъснато и целенасочено обучение по 

способите за защита и самозащита и своевременно информиране. 

 

IІ. РИСКОВЕ ЗА ОБЕКТА, СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ 

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ 
 

На територията на града е възможно възникването на бедствия, аварии 

или катастрофи,  предизвикани от: 

1. Земетресение-в сеизмично отношение Община Кърджали се намира 

под въздействието на Средиземноморско-трансазиатския сеизмичен пояс. 

Територията на общината попада в зона с прогнозирана за VІІ-VІІІ степен на 

интензивност по макросеизмичната скала на Медведев-Шпонхойер-Карник. 

Разпределението на попадащите кметства в различните прогнозни зони при 

сеизмична активност има следния вид:  

• VII степен – Бойно, Кьосево и част от Кърджали;  

• VІІІ степен – Мургово, Черешица, Горна Крепост, Чифлик, Орешница и Мост   

При максимално проявление на прогнозираната сеизмична активност, 

обстановката в общината ще се промени вследствие на тревогата, която ще 

обхване населението.  

Човешки жертви не се очакват.  

Ще се получат сериозни повреди по сградния фонд, комунално- 

енергийните мрежи, могат да възникнат пожари от различен характер и с 

различни параметри.  

Земетресенията (с последващите афтършокови трусове) може да 

предизвикат дълготрайни негативни материални последици за населението от 

пострадалите райони.  
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2. Наводнение   

При обилни или продължителни валежи и при интензивно топене на 

снеговете по поречието на река Арда могат да настъпят наводнения. 

Наводнения могат да настъпят и/или в резултат на преливане на водите, при 

пълно или частично разрушаване стените на големите или на малките язовири. 

На територията на общината са картотекирани 6 язовира от местно и 2 от 

национално значение с рискови за населението и прилежащите територии 

характеристики. Със сериозни последици ще се окажат наводнения, причинени 

от язовирите “Кърджали” и “Невестино”.  

От язовир “Кърджали” се разглежда и планира повишаване водите в 

коритото на р. Арда при аварийно изпускане на водата или при обилни валежи 

и снеготопене да се достигне до преливане от преливниците, така наречената 

“висока вълна”. При нея проектната кота на заливане е 231м., при вероятност 

1:10 000. Няма да бъдат пряко засегнати жилищни сгради. В ниската част на 

пазара може да се получи проблем с обратната канализация и мазетата. Освен 

това, корекцията, която е направена на коритото на р. Арда в очертанията на гр. 

Кърджали, известна с името „Водно огледало” е направена с цел:  

 - При висока вълна да се осигури безпрепятствено оттичане на реката и 

предпазване на бреговете от отнасяне;  

 - Почистване на реката от растящите в нея храсти и дървета, които 

водят до затлачване;  

 - Превръщане на района около р. Арда в развлекателен комплекс за 

отдих и спорт.  

Катастрофално наводнение породено от разрушаване стената на 

яз.„Кърджали” не се разглежда, поради практическата невъзможност това да се 

случи.  

На територията на община Кърджали се намира “Хвостохранилище 2” - 

собственост на “Горубсо”-АД, гр.Кърджали, чиято стена е от наливен тип. 

Периодичното надстрояване на стената за възстановяване обема на езерото 

създава предпоставка за нейното скъсване или пробив с изтичане на голяма 

част от хвоста в яз.”Студен кладенец”.  

Потенциално опасни са и отделни участъци от речните корита и земно-

насипните диги по поречията на р.Арда, р. Боровица и р.Перперешка, където 

при висока вълна ще бъде наводнена земеделска земя от порядъка на няколко 

хил. декара. 

 Няма опасност от  наводнение в сградата от река Арда или от други 

водоеми. Евентуално при спукване на водопроводни тръби в училището има 

вероятност водата да проникне в приземния етаж на училището, където се 



 

 

 

6 

 

 

 

 

намират работилници, малък физкултурен салон и парокотелно помещение. 

Може да бъде нанесено поражение върху имуществото. При намокряне на 

ел.инсталацията е възможно  да се предизвикат къси съединение, а от тях и 

пожари. 

 

3.Снежни бури, поледици и обледявания 

Снежни бури не са характерни за региона на училището. В следствие 

снегонавявания е възможно в района на училището да възникнат някои 

затруднения- опасност от подхлъзване, от падане, от падащи висулки и други, 

които от своя страна могат да доведат до тежки физически увреждания. За 

целта е необходимо при снеговалеж да се почистят и опесaчат тротоарите 

покрай двора на училището и площадките пред входовете на сградата, същите 

да се. Снежните бури, поледици и обледявания могат да доведат до нарушаване 

в различна степен  на нормалното функциониране на комунално-енергийните  

мрежи, транспорта, снабдяването със стоки от първа необходимост и др. 

Обледеняването на далекопроводи от електропреносната мрежа и на откритите 

съобщителни съоръжения ще доведе до прекъсване на електроснабдяването и 

нарушаване на съобщителните връзки в района. 

 

4. Пожар 

На територията на общината би могло да се получи усложнена и 

кризистна обстановка при възникването на масови пожари–горски и полски 

пожари. Те могат да възникнат и в промишлени обекти характерни с 

отделянето на по-ограничен или с по-широк спектър от токсични газове и 

вероятности от усложняване на обстановката, вследствие предизвикване на 

експлозии. Такива са обектите от текстилната, обувната, кожарската, 

химическата промишленост, обекти за съхранение, търговия и транспортиране 

на петролни продукти (бензиностанции, газстанции и др.). Определена за 

района вероятна степен на пожарна опасност – ІІІ. 

 

5. Aварии с опасни химични вещества  

В общината работят промишлени потенциално опасни обекти, като по 

значителни в рисково отношение са тези от металургичния, рудо-

преработвателния, текстилния, машиностроителния и търговския (с горива) 

сектор. Рисковите предпоставки произтичат главно при работата, съхранението 

и транспортирането на химически вещества - обект на основната им или на 

допълнителна (спомагателна) дейност. Такива вещества могат да са изходни – 
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за производство, прекурсори (междинни или полуфабрикати) и готови /крайни/ 

продукти.  

При производствена авария, пожар в складово стопанство или при 

нарушаване на технологичен процес, съществуват реални предпоставки за 

аварийно (нерегламентирано) изтичане на тези промишлени отровни вещества, 

при което реално ще бъдат поразени в различна степен работещия в обекта 

персонал, населението и околната среда (водите, атмосферния въздух).  

Най-големи количества опасни вещества се съхраняват в ,,Горубсо 

Кърджали” – АД (10 т. натриев цианид), ,,Монек юг”-АД ( 10 т. пропан), 

Пречиствателна станция за питейна вода ,,Енчец” (2 т. течен хлор) и 

,,Формопласт” – АД (20 т. горими полимери).  

Това налага провеждането на редица превантивни защитни мерки, 

изразяващи се преди всичко в поддържане на безавариен режим на 

експлоатация на съоръженията и технологичните линии, осигуряване на 

индивидуални и колективни защитни средства по предварителни разчети, 

възможност за временно извеждане от опасните зони на население, животни и 

материални 

ценности.  

На територията на община Кърджали се намират 3 склада за пестициди 

(препарати за растителна защита с изтекъл срок на годност), в които се 

съхраняват токсични отпадъци – забранени, негодни и неидентифицирани 

(стари без опаковка) химикали. При пожар в складовите помещения, 

недобросъвестно разпиляване или умишлено-зловредни действия същите могат 

за предизвикат замърсяване или отравяне в различна степен на населени места, 

язовири и реки, с тежки и дълготрайни негативни последици.  

През територията на общината преминава значителен поток от 

транспортни средства, част от които превозват токсични вещества и при пътни 

катастрофи или аварии могат да възникнат условия или реално да се причинят 

замърсяване и отравяне на води, почви, хора и животни.  

С отварянето на прохода Маказа транспортният поток нараства, което 

може да доведе до зачестяване на пътно-транспортните произшествия и 

инциденти (най-вече с товарни автомобили, превозващи горива).  

Състоянието на пътната и железопътна мрежа, както и организацията на 

контрола не навсякъде (входът на гр. Кърджали откъм Черноочене) отговарят 

на изискванията и са допълнителни предпоставки за катастрофи с тежки 

последици.  

Потенциално опасните железопътни и пътни участъци на територията на 

общината са следните:  
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 - ж.п. участък - с. Перперек-с. Мост;  

 - ж.п. участък – Автогара - кв.,,Гледка”;  

 - пътен участък – входа на Кърджали от север (от пункта на ,,КАТ-Пътна 

полиция” до ,,Метеор 61”-АД, на шосе І-5); 

 

6. Авария в АЕЦ – при възникване на радиационна авария в АЕЦ 

“Козлодуй”, АЕЦ ”Черна гора”, Румъния или при трансграничен пренос на 

радиоактивни вещества, общината ще попадне в зона на повишена радиация. 

Това ще наложи провеждането на превантивни мероприятия за защита на 

населението. Комплексът от мероприятия в тази насока предвижда защита на 

кожата и дихателните пътища от прякото или вторичното въздействие на 

високите фонови стойности на йонизираща радиация. Значителен по обем 

работи ще представляват мероприятия по защита на храните, фуражите, водите, 

осигуряването на защитни средства (индивидуални и колективни) по 

предварителни разчети, йодна профилактика, извършването на евентуална 

евакуация или временно извеждане от опасните зони. 

 

7. Противодействие на тероризма – Настоящият раздел е във връзка с 

Плана за противодействие на тероризма в област Кърджали. Целта на 

настоящия план е: 

 - осигуряване на постоянна и адекватна защита на учениците, учителите, 

служителите и всички присъстващи в сградата и на училището; 

 - координиране на действията на ръководството на училището с 

компетентните държавни органи при заплаха от терористична дейност; 

 - да създаде организация за оповестяване, информиране, реагиране и  

овладяване на последствията при осъществен терористичен акт на територията 

на училището; 

Мерките имат за цел да опишат някои от основните и възможни сценарии за 

осъществяване на терористична дейност, а именно: 

 а/ Задействане на взривно устройство в сградата или района на 

училището; 

 б/ Използване на огнестрелно оръжие в сградата или района на 

училището; 

 в/ Вземане на заложници; 

 г/ Нерегламентирано проникване в електронни мрежи ползвани от 

училището. 
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8. Бедственото/извънредното положение се обявява: 

- със заповед на кмета на общината, когато то обхваща цялата или част от 

територията на общината; 

- със заповед на областния управител, когато то обхваща цялата или част 

от територията на областта; 

- с решение на Министерския съвет по предложение на министъра на 

вътрешните работи, когато то обхваща територията на повече от една 

област или територията на цялата страна. 

Оповестяването на територията на всяка община се осъществява чрез 

Системата за ранно предупреждение, която е под управлението на МВР, ГД 

„Пожарна безопасност и защита на населението“. 

В такава ситуация образователните институции изпълняват указанията на 

органите на МВР, други компетентни държавни органи, областен управител, 

кметът на общината и се въвеждат в действие мерките, предвидени в плана за 

действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и тероризъм и план за 

осигуряване на безопасни условия на възпитания, обучение и труд. 
 
 

III. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В 

СГРАДАТА 

 
ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

1. Ред за действие на щаба. 

По време на труса всички  заемат най-безопасното място в помещението, в 

което се намират- под чинове, маси, под рамката на вратата, близо до вътрешна 

стена, колона и престояват там около 60 секунди. 

След преминаване на труса щабът извършва следното: 

1.1 Помощния персонал отключва и заключва вратите. 

1.2 Електротехника и домакина изключват електричеството и затварят 

водопроводните кранове. 

1.3. Групата за наблюдение и оповестяване с ръководител Христо 

Христов, уточнява обстановката в училището-пострадали, пропуквания, 

разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и 

определя пътищата за извеждане на учениците. 
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1.4. Учителите, заедно с помощник-директорът по УД (на смяна в 

момента), организират извеждането на учениците веднага след първия трус  

/след около 60 сек/ в двора на училището,  в центъра на спортната площадка на 

място, отстоящо най-далече от сградата на училището и съседните блокове, 

обозначено с табела „Сборен пункт“. 

1.5. Санитарният пост с ръководител Четин Коджаахмед организира 

оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането им 

до болнични заведения; 

1.6. Класният ръководител прави проверка на изведените ученици. Ако 

има липсващи, организира издирването им  в сградата; 

1.7 Директора или секретарят на УЩ –Мариана Василева заместник-

директор, изготвя необходимата информация до общинския щаб за 

координация при бедствия, аварии и катастрофи, до РУО и поддържа 

непрекъсната връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за 

получаване на помощ и указания; 

2. УЩ определя местата и маршрутите за извозване. 

3. Действия след напускане зоната на разрушения. 

3.1. Класните ръководители издирват и уведомяват родителите на 

пострадалите ученици. 

3.2. Класните ръководители издирват и устройват учениците на 

пострадалите  семействата. 

 

ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

 

1.Ред за действие 

1.1.При опасност от наводнение 

 Дейността на щаба, след като бъде уведомена от дежурния по 

Общински съвет за сигурност, се изразява в: 

1.1.1. Зам. ръководителя на щаба- Т. Богданова-Литова (ЗДУД) 

организира дежурство  и осигурява връзка с общинския щаб за координация 

при бедствия; 

1.1.2. Секретарят на щаба- М.Василева осигурява изпълнението на 

всички решения, взети от общинския щаб за координация при бедствия; 

1.1.3. Секретарят на щаба- М.Василева организира изнасянето на ценно 

имущество и документи от помещенията, в които има опасност от наводнение; 

1.1.4.Ръководителят на щаба Златко Атанасов организира временно 

прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от наводнение; 
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1.1.5.Местата за установяване до преминаване на опасността са  ІІІ и ІV 

етаж на училището или извеждане на учениците в посока парк „Простор”. 

1.2.След установяване, че е започнало наводнение се спазва следния ред: 

1.2.1. Педагогическите съветници оповестяват личния състав; 

1.2.2. Прекратяват се учебните занимания; 

1.2.3.Класните ръководители и дежурните учители организират 

своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място /към 

парк "Простор"/ и се дават указания за тяхното поведение, съобразно 

конкретната обстановка; 

1.2.4.Директорът и секретарят на УЩК - М.Василева предават 

информация до общинския щаб за координация при бедствия, до РУО и  при 

необходимост искат конкретна помощ; 

2. След напускане на наводнената зона се предприемат следните 

действия: 

2.1.В случай, че липсват ученици класните ръководители провеждат 

издирвателни действия и полагат грижи за тези, чиито семейства са пострадали 

от наводнението; 

2.2.Класните ръководители и педагогическите съветници издирват и  

уведомяват родителите на пострадали ученици. 

3. След наводнението се възлага на РЗИ да бъде извършен контрол на 

хранителните продукти. 

 

 

ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

 

1. Ред за действие. 

Дейността на щаба, след като бъде уведомена от  Общинския щаб за 

координация  при бедствия, се изразява в: 

1.1. Работникът по поддръжка на парната инсталация Слави Митрушев 

или домакинът Христо Христов, заедно със зам. ръководителя на щаба- М. 

Василева осигуряват режим на водните и парни инсталации за изключване 

възможността  от възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

1.2. Групата по противопожарна защита с ръководител Христо Христов 

осигуряват почистването и опесъчаването на района пред и в двора на 

училището; 

1.З. Ръководителят - Зл.Атанасов поддържа непрекъсната връзка с 

Общинския щаб за координация  при бедствия за помощ и указания; 
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1.4. При невъзможност за придвижване до местоживеене, организира 

настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до 

осигуряване на възможността за завръщането им по домовете; 

1.5. Санитарният пост с ръководител Четин Коджаахмед организира 

осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост; 

1.6. Секретарят на щаба М.Василева организира информиране на 

родителите и близките за здравословното състояние на личния състав и тяхното 

местонахождение; 

1.7. Зам. ръководителя на щаба- Т. Богданова-Литова организира 

информиране на личния състав за правилата за действия при създадената 

обстановка; 

1.8.При необходимост секретарят на щаба М.Василева изготвя 

предложение с точна мотивация до ОбщК,  до Общинската администрация и до 

РУО за временно прекратяване на учебните занятия.  

2. Места за временно настаняване се определят от ръководителят на 

училищния щаб – Златко Атанасов:  

•   Физкултурен салон; 

•   Училищен стол; 

•   Актова зала; 

•   Учителска стая.  

Учениците се бъдат разпределени по класове. 

 

 

ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА УЧИЛИЩЕТО 

 

1. План за действие на личния състав за гасене на пожари в 

училищната сграда. 

2. Инструкция за пожарна и аварийна безопасност в СОУ 

„Отец Паисий“. 

3. План за евакуация на учениците и действия на персонала при 

възникване на пожар или авария в  СУ „Отец Паисий“.  

 

 

Плановете са разработени с Районна служба  

„Противопожарна безопасност и защита на населението” 

/РС”ПБЗН”/ и са неразделна част от този план. 
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ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, 

ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 

 

1.Ред за действие. 

 

След получаване на сигнал или съобщение за  авария, съпроводена с 

отделяне на силно действащи отровни вещества, дейността на щаба в 

училището се изразява в следното: 

1.1. Зам. ръководителя на щаба-  Т. Богданова-Литова организира 

събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на 

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

скоростта на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, 

отдалечеността на училището  от обекта; 

                    1.2. Ръководителя на щаба - Златко Атанасов оценява обстановката и 

набелязва мероприятия за изпълнение; 

                     1.3. Секретарят на щаба - М.Василева незабавно оповестява 

намиращият се в училището личен състав чрез редуване на къси и дълги 

позвънявания на училищния звънец и дава  указания за действия; 

            1.4. Групата за наблюдение и оповестяване с ръководител Христо 

Христов осигурява охрана на  училището . 

                     

                   1.5. Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от 

сградата : 

   1.5.1. Групата за наблюдение и оповестяване с ръководител Христо 

Христов oрганизира максимално бързото извеждане на личния състав от 

сградата и застрашения район, в посока перпендикулярна на 

разпространението на токсичния облак на безопасно място (според 

създалата се ситуация); 

     1.5.2. Секретарят на щаба - М.Василева изготвя и предава донесение 

до Дежурния по общинския щаб за координация при бедствия, за създалата се 

обстановка и предприетите защитни мероприятия; 

           1.5.3.Специалистът по медико - санитарна защита - Четин 

Коджаахмед  осигурява  първа долекарска  помощ при необходимост и 

взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.  
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 1.6.Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от 

сградата: 

     1.6.1. Групата за наблюдение и оповестяване с ръководител Христо 

Христов организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, 

отдушниците и херметизирането на предварително определените за целта 

помещения с подръчни средства и материали ; 

            1.6.2. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за 

защита, с ръководител Mартин Топалов, организират своевременното 

раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки за защита на 

дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране на 

промишлените отровни вещества;  

           1.6.3. Групата за наблюдение и оповестяване с ръководител Христо 

Христов организира извеждането на учениците в безопасната част 

/предварително определените за целта помещения/ на училището в 

зависимост от промишлените отровни вещества ; 

           1.6.4. Секретарят на щаба - М.Василева изготвя и предава донесение 

до Дежурния по общинския щаб за координация при бедствия, аварии и 

катастрофи  за създалата се обстановка и предприетите защитни 

мероприятия; 

          1.6.5. Специалистът по медико- санитарна защита- Четин Коджаахмед  

осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и 

пострадали и взема мерки за транспортиране им до болнично заведение.  

 

Забележка:  

1. В учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ и се 

определят  помещение за херметизация – стола на училището. Същото  се 

херметизира 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.  

 

ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

 

     1. Дейност на училищния щаб при авария в АЕЦ или трансгранично 

радиоактивно замърсяване. 
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1.1. Дейност на училищния щаб при опасност от радиоактивно 

замърсяване  

              Дейността на училищния щаб се изразява  в: 

           1.1.1. Ръководителят на щаба - Златко Атанасов извършва оценка на 

обстановката и набелязва мероприятия; 

           1.1.2. Секретарят на щаба - М.Василева оповестява  личния състав , 

чрез редуване на къси и дълги позвънявания на училищния звънец; 

           1.1.3. Зам. ръководителя на щаба - Т. Богданова-Литова инструктира 

личния състав; 

 1.1.4. Христо Христов осигурява  във всяка учебна стая или кабинет 

един прозорец за проветряване, покрит с плътен памучен плат;  

 1.1.5. Д.Митева осигурява  средства и Групата за поддържане и 

експлоатация на колективните средства за защита  и херметизиране на 

помещения с ръководител: Валентина Терзиева херметизира всички 

останали прозорци, врати и отдушници по указаните от специалист от 

РД”ПБЗН” способи ; 

 1.1.6. Ръководителят на щаба – Златко Атанасов прекратява учебните 

занятия на открито, както и всички извън училищни дейности, изискващи 

събирането на много ученици на едно и също място като излети, екскурзии, 

игри  и т.н. ; 

 1.1.7. До един час след получаване на сигнала, целия личен състав да  

си подготви памучно-марлени превръзки по дадения образец от специалист 

на РД ”ПБЗН”  -  Четин Коджаахмед; 

 1.1.8. Четин Коджаахмед подготвя  табелки с надпис “Водата – 

забранена за пиене”  

 1.1.9. В стола и павилиона за закуски  да се продават само бутилирани 

напитки и пакетирани в солидни опаковки храни; 

 1.1.10.Изгражда се комисия в състав : 

Председател: Галина Балабанова 

Членове: 1. Четин Коджаахмед 

2. Тони Кънчев 

             3. Галина Балабанова, 

която да упражнява ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за 

противорадиационна защита  в ученическия стол и павилионът до училище; 

                         1.1.11. Хр. Христов и Мартин Топалов монтират “виндфанг”/ 

полиетиленови завеси/ пред входовете на училището; 
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                       1.1.12. Четин Коджаахмед и Дечка Митева осигуряват 

необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ за 

дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

        1.1.13. Четин Коджаахмед осигурява необходимите разтвори и 

дезактивиращи вещества за обработка на хранителните продукти в учебните 

работилници; 

               1.1.14. Да се подготвят  и оборудват места  за изтупване на 

връхните дрехи и съхраняването им от  портиерите, отговорник Мартин 

Топалов; 

                       1.1.15.  Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете- 

отговаря Четин Коджаахмед и Златка Колева; 

                       1.1.16. Т. Павлов да приведе в изправност остъклението и 

затварянето на прозорците и вратите; 

                       1.1.17. Зл.Колева  организира извършването на анализ на водата и 

храната в радиометричните лаборатории на общината или областта; 

              1.1.18. Зам. ръководителя на щаба- Т. Богданова-Литова планира и 

провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав; 

             1.1.19. Ако се получат указания от общинския щаб за координация 

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 какво трябва да 

бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира 

се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;  

  1.1.21.М. Василева актуализира Плана в съответствие с Плана на 

общинския щаб за координация при бедствия. 

            1.2.  Дейност на училищния щаб  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- контролира се от дежурните 

учители;  

1.2.2. Забранява се излизането на учениците извън сградата на 

училището до второ нареждане- контролира се от дежурните учители и от 

класните ръководители;  

1.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ 

нареждане; 
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1.2.4. Движението извън училището става само с памучно-марлени 

превръзки- отговарят класните ръководители;  

                   1.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода- 

отговаря домакина на училището;  

           1.2.6. Пред входовете и стълбището се поставят мокри изтривалки, 

които се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно 

замърсяване - отговаря домакина на училището; 

           1.2.7. Площадките пред училището се измиват ежедневно с вода- 

отговаря домакина на училището; 

            1.2.8. Забранява се тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига 

прах- контролира се от дежурните учители; 

           1.2.9. Във физкултурния салон да не се допускат ученици с връхни 

дрехи и недобре почистени обувки - отговарят съответните учителите по 

физическо възпитание;  

           1.2.10. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в стола 

и павилиона. До осмото  денонощие се препоръчва даване на суха храна в 

подходяща опаковка. 

2. Осигуряване на мероприятията 

 

ПРИ ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ ДЕЙСТВИЯ 

 

1. Дейност на училищния щаб при терористични действия. 

1.1. Дейност на училищния щаб при заплаха от терористични 

действия  

              Дейността на училищния щаб се изразява  в: 

           1.1.1. Ръководителят на щаба - Златко Атанасов извършва оценка на 

обстановката и оповестява Регионална дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението” – Кърджали, 112 и дежурния при Областен съвет по 

сигурност; 

           1.1.2. Секретарят на щаба - М.Василева оповестява  личния състав , 

чрез редуване на къси и дълги позвънявания на училищния звънец; 

           1.1.3. Зам. ръководителя на щаба - Т. Богданова-Литова набелязва 

мероприятия и инструктира личния състав; 

 1.1.4. Христо Христов предприема необходимите охранителни мерки.  

 1.1.5. Ръководителят на щаба – Златко Атанасов прекратява учебните 

занятия, както и всички извън училищни дейности. 

1.1.6. Четин Коджаахмед подготвя  необходимите материали (ако има 

нужда от такива) 
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 1.2. При «Червена» степен- осъществен терористичен акт се 

изгражда се комисия в състав : 

Председател: Тони Кънчев  

Членове: 1. Четин Коджаахмед 

2. Димитър Кичков 

             3. Христо Христов 

която да координира действията в училище с тези на външните институции. 

2. Мерки: 

2.1 Стриктна проверка на хора и багаж. Недопускане на 

безстопанствен багаж в сградата и двора на училището. 

2.2 Недопускане на посетители без проверка и отразяване на 

присъствието им в  дневник за посетители. 

2. 3 Неприемане на неадресирани и съмнителни пратки, писма или 

пакети и внимателна проверка на същите, както и на приносителите им. 

2.4 Осигуряване на рестриктивен пропускателен режим по време на 

провеждането на различни мероприятия, свързани с масово пребиваване на 

деца и ученици. 

2.5 Видеонаблюдението и системата за контролиран достъп в 

училище да се поддържа в изправност. 

2.6 Поддържане в изправност на осветлението, пожароизвестителните 

и пожарогасителните системи.   

2. 7 Поддържане в изправност периметъра на оградата. 

2.8 Периодични проверки на изходите на сградите, разчистване на 

коридорите и общите помещения от различни материали. 

2.9  Запознаване на всички служители с Плана за противодействие на 

тероризма в област Кърджали. 

 

 

 

IV. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА  ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, 

ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И ЛИЦАТА ЗА 

ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. РЕСУРСИ, 

НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ 

МЕРКИ. 

 
ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ . 
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В училището   са изградени: 

 

1. Щаб за координация за защита при бедствия. 

          Състав и Задачите на Училищния щаб за координация при бедствия, аварии, 

катастрофи и пожари: 

1.1.Ръководител- Златко Атанасов (директор) 

➢ Заместник – ръководител – Т. Богданова-Литова (заместник-директор) 

➢ Секретар – Мариана Василева (заместник  – директор АСД) 

➢ Членове – В. Терзиева, р. Георгиева, Д. Кичков, Ч. Коджаахмед, 

Т.Кънчев, Хр. Христов 

 1.2 Задачи на щаба: 

Да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и 

катастрофи. 

Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното 

изпълнение. 

Да поддържа органите и групите в готовност за действия при 

бедствия,аварии, катастрофи и пожари. 

2. Групи  

 

2.1.Група за наблюдение и оповестяване 

Ръководител: Христо Христов 

Членове: Д. Бъчварова, Р. Точева, Т. Павлов, Тони Кънчев 

2.2. 3адачи на групата: 

Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от 

бедствия, аварии и катастрофи в района на учебното заведение; 

Да обходи района на училището веднага след бедствие, авария или 

катастрофа и да осигури първата информация за пострадали и състоянието 

на сградния фонд; 

Да подпомогне Председателя на УЩ при изясняване на цялостната 

обстановка след бедствие, авария или катастрофа; 

Да информира своевременно Постоянната комисия за възникнали 

промени в обстановката. 

  

 3. Санитарен пост 

3.1. Състав на поста.  

Ръководител група: Четин Коджаахмед 

Членове: Галина Балабанова, Валентина Мингова, Златка Колева.  

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

епидемиологични мероприятия в училището; 

Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в 

усилията им за спасяване на живота на пострадалите. 

   

 4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за 

защита 

4.1 .Състав на групата 

Ръководител: Mартин Топалов 

Членове: Дечка Митева, Драгица Димовска, Минка Стоянова, Мария 

Профирова  

4.2. Задачи на групата: 

Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 

При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване 

на необходимите количества; 

Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 

Да създаде необходимата организация за бързото получаване и 

раздаване на ИСЗ; 

Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се 

актуализират в началото на учебната година; 

Да осигури подръчни средства за защита /памучно-марлени 

превръзки, кърпи/ при липса на ИСЗ в общината. 

 

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства 

за защита  и херметизиране на помещения 

5.1. Състав на групата 

Ръководител: Валентина Терзиева 

Членове: Галина Балабанова, Силвия Барутчиева, Дияна 

Милушева,Тони Кръстев, Таня Райкова 

5.2.3адачи на групата 

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 табели; 

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; 

5.2.1. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост:  
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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 N 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.Състав на групата 

Ръководител: Христо Христов 

Членове: Мартин Топалов, Тодор Павлов, Неделчо Стаматов 

6.2.Задачи на групата: 

Организира постоянен контрол за спазване на противопожарните 

норми и противопожарен ред; 

Разработва и провежда мероприятия с работниците, служителите и 

учениците за бързи действия при разпалване на пожар; 

Два пъти годишно извършва проверка за противопожарното 

състояние, като за констатираните нередности се съставя протокол с 

конкретни мероприятия. 

 

 

V. ВРЕМЕТО ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА 

СТРУКТУРИТЕ И ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

МЕРКИТЕ  
        

 Управлението на действията при бедствия се извършва от ръководителя 

на УЩ - Златко Атанасов, а при отсъствие или невъзможност от секретаря - 

Мариана Василева. 

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 Златко Атанасов до 

пристигането на специализирани екипи и се продължават действията под 

ръководството на общия ръководител на спасителните работи. 
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              1. Оповестяване и привеждане в готовност на  училищния щаба за 

координация 

1.1.Оповестяване на щаба  се извършва съгласно  Приложение №3. 

   

Щаба  се оповестява: 

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие,  /т.е. при 

реална обстановка/; 

- при провеждане на учение по Плана на общинския щаб за    

координация за защита при бедствия, аварии и катастрофи; 

-  при проверка на готовността на щаба; 

-  по решение на Ръководителя на щаба. 

                 

 1.2.Привеждане в готовност на щаба. 

 

 Щаба за координация /съгласно Приложение №1/ се събира на 

определеното място за 30 минути в работно време или за 60 минути в 

извънработно време, 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. Оповестяване и привеждане в готовност 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 в учителската стая. Доуточняват  се задачите.                    

            Получават се видовете имущества /Приложение №13/ .  

 

 

VІ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ 

НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО . 
 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието и мащабите.                     
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            3.Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав: 

  3.1. В учебно време /Приложение № 5/ оповестяването се извършва от 

Секретаря на щаба  Мариана Василева . 

        3.2. В периода между две смени, ако от училището  отсъства Секретаря 

на щаба оповестяването се извършва от Мария Стефанова-заместник- 

ръководителя на щаба или педагогическия съветник от съответната смяна за 

деня в училището, който поема временно ръководството и управлението на 

щаба. 

       1.3.Във времето от 19.00 ч. до 7.00 ч. и в почивните дни оповестяването 

се извършва от портиерите в училището:  

1. Митко Тодоров Христов 

2. Тихомир Кръстев Илиев 

3. Антон Симеонов 

4. Кирил Станков Добрев 

5. Христо Христов 

6. Четин Коджаахмед  

и от техническия организатор Мартин Топалов 

 

      За оповестяване се използват  установените сигнали за защита на 

населението /Приложение №6/ или чрез позвъняване на училищния звънец, 

както следва: 

 

- при пожар -  5 къси позвънявания; 

- при обгазяване – редуване на къси и дълги позвънявания; 

- при наводнения -  5 продължителни позвънявания; 

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява 

поетапност в работата, за да се избегне паника, е целесъобразно 

първоначално да бъдат информирани ръководството, педагогическия, 

административния, обслужващия персонал и работниците , които да 

извършат мероприятията по информиране и организиране на действията на 

учениците.  

 

2.Осигуряване  с индивидуални средства за защита /ИСЗ/: 

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват в склад  на 

общината  

  

  2.1.Получаване на ИСЗ 
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  2.1.1.ИСЗ се получават от Мартин Топалов, който се явява ръководител 

на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите ИСЗ 

ежегодно се изпраща заявка до общинския щаб за координация за защита  

при бедствия съгласно  Приложение №7; 

2.2. Раздаване на ИСЗ  

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет 

/Приложение №8/. 

 

VII. НАЧИН НА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ 

ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 
 

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

  Училищният щаб за координация за защита при бедствия в СУ „Отец 

Паисий“ - гр. Кърджали взаимодейства с общинския щаб за координация при 

бедствия, РС “ПБЗН”, РУ”Полиция” към ОД на МВР, Спешна медицинска 

помощ,  РУО и др. 

 

2. Указател с телефонни номера: 

 
№ 

 

Име, презиме, фамилия 

Длъжност 
Длъжност Телефони за връзка 

1. 
Златко Профиров Атанасов  -  

ръководител на щаба 

Директор 
0878693701 

2. 
Теодора Иванова Богданова-Литова – 

зам. ръководител на щаба 

Заместник-

директор 
0888319791 

3. 
Мариана Георгиева Василева – 

секретар на щаба 

Заместник-

директор 
0878693709 

4. 
Дежурен по Областен съвет по сигурност          0361/  6-59-60 

 

5. 

Дежурен по Общински съвет по 

сигурност. 

 0361/6-73-97 

0361/6-93-36 

 

6. 

Оперативен комуникационно- 

 информационен център 

ОУ на ПБЗН-гр. Кърджали  

  

0361/ 8-71-12 

7. ВиК – дежурен диспечер  0361/ 6-46-48 

8. Енергоснабдяване – дежурен  070017777 
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9. 
Дежурен РУО 

Регионален инспекторат по образование 

 0361 6 04 10 

0879129442 

10 
Единен европейски номер 

 за спешна помощ 

 
112 

  

VIII . ПЛАН ЗА ЕВАКУАЦИЯ. 
 

Изготвена е схема на всеки етаж от сградата на училището. 

На всяка схема са нанесени: 

➢ местата на кабинетите и класните стаи; 

➢ канцеларии; 

➢ общи помещения, складове; 

➢ стълбища  и коридори; 

➢ местонахожденията на противопожарните уреди и съоръжения; 

➢ санитарни възли  и др.; 

 

Схемата на училището е разработена в четири части: 

➢ за І-ви етаж; 

➢ за ІІ-ри етаж; 

➢ за ІІІ-ти етаж; 

➢ за ІV-ти етаж; 

 

В тях е отразено местонахождението на всички помещения в сградата, 

стълбищата, коридорите, входовете и изходите. 

Обозначени са и пътищата за евакуация при необходимост и 

помещенията с противопожарни уреди – пожарогасители, пожарни кранове, 

кофпомпи. 

Същите схеми са изложени на видно място на всеки етаж. 

 

 

 

 

ИЗГОТВИЛ  ПЛАНА:_________________ 

                   / М. Василева/ 


