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ЧАСТ ПЪРВА 

 
Планът е разработен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия и 

съдържа : 

1. рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия; 

2. мерките за защита на пребиваващите; 

3. разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение 

на предвидените мерки; 

4. ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

5. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т. 3; 

6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна система. 

 

I. ЦЕЛИ НА ПЛАНА 

1.Да се извърши организация за работа и действия на ръководството,  другия 

персонал и  лицата намиращи се на територията на обекта при възникване на 

бедствия, пожари и други извънредни ситуации застрашаващи живота и здравето им 

2.Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване 

на бедствия. 

3.Запазване живота и здравето на пребиваващите в сградата. 

 

І. Общи положения 

1. Сградата на училището се намира на ул. „ПЪРВА” № 21, с.Мененкьово, община 

Белово. 

2. Строителна характеристика на училището: 

а) Обща площ – 1224 кв. м разгъната площ 

Застроена площ – 612 кв. м 

Незастроена площ – 2500 кв. м 

б) Недвижими имоти – училищен двор; физкултурна площадка. 

в) Брой на сградите – 1 централна сграда. 

г) Етажност – два етажа: 

    - полуприземен етаж- работилница, столова и тоалетни 

– първи етаж – 1 вход;3 изхода, коридор; 3 класни стаи;физкултурен салон, 

тоалетни , стая за хигиенистите; стая за хранене; 

– втори етаж/на две нива/ – 1 вход; коридор, 3 класни стаи, учителска стая, 

кабинет на директора, компютърен кабинет  

д) Степен на пожароопасност – средна. 

3.ОУ „Отец Паисий” – с.Мененкьово  се намира в близост до Кметството. 

Разположено е на равен терен. 

4. Училището има общо личен състав, както следва : ученици - 37; учители - 7, 

директор - 1; чистач – 1; работник-подръжка – 1,образователен медиатор-1. 

 

ІІ. Поддържане на постоянна готовност за действия при БАК – органи и групи 

за действия при БАК 

В училището са изградени: 
1. Постоянна комисия (ПК) за защита при БАК, която има следните задачи: 

– да организира защитата на личния състав при БАК; 

– да планира превантивни мерки и организира тяхното изпълнение; 

– да поддържа органите и групите в готовност за действия при БАК. 

 

2. Група за наблюдение и оповестяване, която има следните задачи: 
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– да организира непрекъснатото наблюдение при обявена опасност от БАК в 

района на училището; 

– да обходи района на училището веднага след БАК и да осигури първата 

информация за пострадалите и състоянието на сградния фонд; 

– да подпомогне председателя на ПК на училището при изясняване на 

цялостната обстановка след БАК; 

– да информира своевременно ПК за възникнали промени в обстановката. 

 

3. Санитарен пост и задачи на поста: 

– да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични 

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 

(ИСЗ), която има следните задачи: 

– да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 

– при недостиг на ИСЗ да направи заявка за осигуряването на необходимите; 

– да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 

– да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на 

ИСЗ; 

– да изготвя списъци с размерите на необходимите ИСЗ, като данните се 

актуализират в началото на учебната година; 

– да осигури подръчни средства за защита (памучно-марлени превръзки, кърпи) 

при липса на ИСЗ. 

 

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 

(КСЗ), която има следните задачи: 

– Ако няма защитно съоръжение, при необходимост да определи подходящи за 

херметизиране помещения в сградата. 

– Организира, при необходимост, бързото затваряне на вратите, прозорците и 

отдушниците в сградата. 

– Раздава предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на 

помещенията. 

– Организира, при необходимост, бързото херметизиране на предварително 

определените помещения. 

– Следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се 

използват по предназначение. 

 

          6. Група за противопожарна защита, която има следните задачи: 

 Да следи за пожароопасните места в училище. 

 Да поддържа в готовност инструментите за потушаване на пожари. 

 Да създаде необходимата организация за бързо потушаване на възникналите 

пожари. 

 

ІІІ. Оповестяване и привеждане в готовност 

1. Постоянната комисия (ПК) се оповестява при седма опасност и в критична 

ситуация, породена от БАК и/или пожар. 

б) Провежда обучение по план. 

в) По решение на председателя на ПК периодично се извършва проверка на 

готовността на комисията. 

2. Привеждане в готовност на комисията – ПК се събира в стаята на директора, 

анализира обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и 

доуточнява: 
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– мероприятията за незабавно изпълнение; 

– редът за действия; 

– задачите; 

– редът за обмен на информация; 

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

 

ІV. Управление на действията при БАК 

Извършва се от директора на училището Бисер Йосифов Паров, а при отсъствие 

или невъзможност – от Паулина Методиева/заместник/ 

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

и други особени случаи, при което участват професионални и доброволни отряди, 

ръководството се извършва от Бисер Йосифов Паров до пристигането на 

специализирани екипи и действията продължават под ръководството на общия 

ръководител на спасителните работи. 

 

V. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав на училището 

1. Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието и мащабите му. 

2. Оповестяването на личния състав : 

а) В учебно време се извършва от Красимир Христов- работник-поддръжка. 

б) В периода от 13,00 до 18,00 часа оповестяването се извършва от Стефка 

Башикарова-ст.учител ЦОУД в нач.етап. 

в) Във времето от 19,00 до 07,00 часа, както и в почивните дни, 

оповестяването се извършва от Лазка Георгиева-чистач със съдействието на Красимир 

Христов 

г) За оповестяването се използват сигналите за видовете опасности и 

телефоните на целия училищен състав, които се намират на видно място в дирекцията, 

учителската стая и стаята на помощния персонал. 

3. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ): 

а) ИСЗ на личния състав се съхраняват в склада, намиращ се в кметството. 

б) ИСЗ се получават от Лазка Георгиева. Раздаването се извършва въз основа 

на предварително изготвен разчет. При раздаването се използва раздавателно-

приемателна ведомост. 

 

VІ. Действия при БАК 

 

При БАК извеждането от училищната сграда се осъществява от и под 

ръководството на председателя на ПК по маршрута – училищния двор – спортната 

площадка. Мястото за разполагане на целия училищен състав е на спортната 

площадка. 

 

VІІ. Указател с телефонни номера 

1. Областно управление                                                    112 

„Пожарна безопасност и защита на населението“ (ОУПБЗН) 

2. РС ПБЗН- Белово                                                          112 

3. РУП- Септември                                                            112 

4. Единен европейски номер  

за спешни повиквания                                                    112 

5. Постоянна общинска комисия за защита при бедствия        03561- 7015              

и 03561- 7000 

6. Електроразпределение     070014500-1-20526 

7. ВиК       03561 2151 
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ЧАСТ ВТОРА 

 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

 

с.Мененкьово попада в Средногорския сеизмичен район, който включва 

Маришката и Тунджанската сеизмични зони. 

МАРИШКАТА зона обхваща средното течение на река Марица и районите на 

градовете Пазарджик, Пловдив и Димитровград . Огнището на най-очакваното 

земетресение има дълбочина 10 - 100 км и магнитуд 7,1 - 7,5 по скалата на Рихтер. С 

най-висока интензивност е районът на гр. Пловдив - Чирпан - Първомай . Има 

сравнително висока повторяемост на земетресенията с основни линии на разломите: 

Пазарджик - Пловдив; Димитровград - Чирпан; Стара Загора - Твърдица; 

Друг сеизмичен район, който оказва влияние на общината е РИЛО-

РОДОПСКИЯТ сеизмичен район, който включва Струмската, Местенската и 

Велинградската зони. 

ВЕЛИНГРАДСКАТА  зона обхваща горното течение на река Марица, района 

на Велинград и има дълбочина около 100 км. Максималното очаквано земетресение е 

с магнитуд 7 - 8 степен по Рихтер. Основната линия на разлома е Велинград - 

Самоков, при което може да бъде разрушена язовирната стена на яз. „Белмекен“. 

 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ  ПРИ  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ:  
 

 Средната продължителност на едно земетресение трае от няколко секунди / 10 

- 15 / до минута, рядко земетресение превишава това времетраене. Времето за 

избиране на разумно решение е много кратко, а възможностите за действие са основно 

две: да се опитате да напуснете бързо сградата или да заемете сравнително безопасно 

място вътре в нея . Познаването на сеизмичната обстановка в района и замисленият от 

по-рано план ще ви помогнат да действате бързо и ефективно . 

 

А/ КАКВО ДА ПРАВИМ ПРЕДИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

• Набележете пътя на движението си, ако решите при силно земетресение да 

напуснете сградата като отчетете, че имате около 10 s до най-силните въздействия. Не 

забравяйте, че земетресението може да се случи през нощта, при липса на осветление, 

а вратите, коридорите и стълбищата ще бъдат местата, където се струпват хора , което 

може да попречи на бързото напускане на сградата;  

• Предварително определете най-безопасните места - в училище, в къщи, на 

улицата, в обществени сгради. Това са: под вратите и до носещи стени, при колоните, 

носещите греди, под здрави маси, бюра и легла; 

• Здраво прикрепете шкафове, етажерки и стелажи към стените и пода. 

Преместете тежките вещи, лежащи на полици и мебели на ниско място; 

• Здраво закрепете полилеите и луминесцентните лампи, не използвайте тежки 

абажури;  

• Не струпвайте вещи на входа и на стълбищните площадки; 

• Не поставяйте легла до големи стъклени прегради,в близост до външни стени и 

прозорци. 

• Научете се да оказвате долекарска помощ и поддържайте в наличност най-

необходимите лекарствени средства ; 

• Изучете основните противопожарни правила и начините за гасене на различни 

пожарни огнища . Поддържайте в изправност средствата за гасене на пожар ; 

• Определете най-безопасните места в училище ,в къщи , на улицата , в 

обществени сгради . Опасни са външните стени , големите прозорци , стълбищата , 

тераси .  
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• Съхранявайте пожароопасни вещества и отрови в плътно затворени и здрави 

съдове ; 

• Периодично проигравайте действията при възникване на земетресение: Не 

подценявайте тренировките .  

Целта на тренировките е установяване състоянието на комуникационно-

информационната система и готовността на персонала за реагиране и извършване на 

бърза евакуация при необходимост на учениците. Ученията се планират и провеждат с 

цел  подобряване на взаимодействието и координацията между училищното 

ръководство и съставните части на единната спасителна система – ОДМВР 

ПАЗАРДЖИК, РУПБЗН -ПАЗАРДЖИК, ЦСМП 

УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА-29.10.2021г. 

 

Б / ПО ВРЕМЕ НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 Б /1   АКО СТЕ В СГРАДА 

• Запазете спокойствие! Факта, че сте извършили някаква предварителна 

подготовка е предпоставка за намаляване на страха; 

• Ако прецените, че до 10 s можете да излезете, напуснете сградата ; 

• Отворете вратата към стълбището и останете да чакате там; 

• Застанете под касата на вратата, в близост до вътрешна стена или колона, под 

здрава маса или легло ; 

• Отдалечете се от прозорци, външни стени, големи шкафове и етажерки ; 

• Не крещете! Помогнете на хората да заемат подходящите и определени по-рано 

места . 

• Ръководете действията им. Успокоявайте ги . 

 Б / 2    АКО СТЕ  НА  ДВОРА   ИЛИ  НА  УЛИЦАТА . 

• Не се прибирайте в сградата! 

• Отдалечете се от високи дървета, електрически стълбове и проводници ; 

• Застанете на открито, на разстояние от сградата най-малко равно на височината 

й  

• Изчакайте преминаването на първия трус и чуйте съобщението на 

компетентните органи; 

• Не бягате панически и хаотично ; 

 Б /3  АКО СТЕ НА ОБЩЕСТВЕНО МЯСТО / кино , театър и др. / 

• Заемете подходящите места ; 

• Не бягайте панически и хаотично . 

• Помогнете на малките деца и пострадалите ; 

• Ако сте в автобус, влак или друг обществен транспорт, изчакайте края на труса 

вътре в превозното средство; 

В / СЛЕД  ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО 

• Укажете помощ на пострадалите  около вас или потърсете медицинска  помощ; 

• Осигурете безопасност на децата, болните, възрастните! Успокойте ги ! 

• При първа възможност изключете всички електроуреди, газ, вода; 

• Вземете най-необходимите вещи, документи, дрехи и напуснете сградата, 

осигурявайки безопасност на децата ; 

• Не използвайте кибрит или факли за осветяване, особено в райони с 

газопроводни мрежи; 

• Навън застанете на разстояние от околните сгради, най-малко  равно на 

височината им ; 

• Дори да сте забравили нещо важно и ценно, не бързайте да се връщате ; 

• Включете транзистор, следете и се подчинявайте на местните специализирани 

служби за борба с бедствията ; 

• Завръщането в сградата да става след съобщение от компетентните органи, че 

опасността е преминала ; 

• Не влизайте в повредени сгради; 

• Очаквайте нови трусове, които неизбежно следват при по силни земетресения; 
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• Организирайте най-неотложните действия, с които можете да се справите сами: 

гасене на пожари, долекарска помощ и др. 

• След много силно земетресение водата във водопроводната мрежа може да е 

силно замърсена и негодна за употреба; 

• Вторични ефекти като наводнения и кални потоци могат да бъдат 

предизвикани от разрушения на големите изкуствени водни съоръжения/ язовири, 

хвостохранилища, канали, диги / в близост до населените места . При подобна 

опасност хората не трябва да се събират в ниските и лесно заливани терени . 

• Отдалечете се бързо от химически, металургични и др. предприятия и техните 

складове;  

• Не вярвайте на никакви слухове и не ги разпространявайте ! 

 ЗАПОМНЕТЕ : Верни са съобщенията само на компетентните органи . 

 

След преминаването на труса (около 60 секунди) ПК извършва следното : 

– Организира наблюдение за уточняване на обстановката в училището – 

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

система и др., и определя пътищата за извеждането на учениците. 

– Организира извеждането на учениците веднага след първия трус – след около 

60 сек (към спортната площадка). 

– Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и 

транспортирането им до болнични заведения. 

– Прави проверка на изведените ученици. Ако има липсващи, организира 

издирването им в сградата. 

  Прави необходимите донесения до ПОбК за ЗНБАК  и поддържа непрекъсната 

връзка с дежурния по Общински съвет за сигурност за получаване на  помощ и 

указания. 

– След напускане зоната на разрушения издирва и уведомява родителите на 

пострадалите ученици; издирва и устройва учениците, чиито семейства са пострадали. 

 

ЧАСТ ТРЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ 

Катастрофални наводнения са тези, при които водния стълб е с височина над 1 м. 

Наводнения с по-нисък воден стълб също са опасни за хората, животните и 

културните ценности. Катастрофални  наводнения на територията на общината могат 

да се очакват от три язовира : 

               1/ яз. ,, БАТАК ” - с вместимост 310 млн. куб.м.  вода ; 

              2/ яз. ,, БЕЛМЕКЕН ” - с вместимост 144 млн. куб. м. вода ; 

При разрушаване на язовирните стени /от силно земетресение, проливни дъждове, 

терористични действия / се създава реална опасност за наводнение на 17 села и 

областния център Пазарджик с воден стълб около 4 метра. 

с.Мененкьово попада в населените места с реална опасност от наводнения. 

 

1. При опасност от наводнения ПК организира: 

– дежурство и осигуряване на връзка със съответните органи от общината; 

– изнасянето на ценното имущество и документи от помещенията, застрашени 

от наводнение; 

– временно прекратяване на занятията в помещенията, застрашени от 

наводнение; 

– доуточняване на маршрутите и местата за установяване до преминаване на 

опасността. 

2. След възникване на наводнението организира: 

– оповестяването на личния състав; 

– прекратяването на учебните занятия; 

– проверката на изведените ученици. Ако има липсващи, организира 

издирването им в сградата; 
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– своевременното извеждане на учениците и персонала на безопасно място и 

дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка; 

– съобщава на специализираните органи в общината за състоянието на 

училището и при необходимост иска конкретна помощ. 

3. Действия след напускането на наводнената зона: 

– издирва и се грижи за учениците, чиито семейства са пострадали от 

наводнението; 

– издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици. 

 

ЧАСТ ЧЕТВЪРТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ И ПОЛЕДИЦИ 

 

ПК извършва следните дейности: 

– осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване 

възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

– осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на 

училището; 

– поддържа връзка с общината (ПОбК за ЗБАК) за помощ и указания; 

– организира осигуряването на първа лекарска помощ при необходимост; 

– организира информиране на родителите и близките за здравословното 

състояние на личния състав и тяхното местонахождение; 

– организира информиране на личния състав за правилата за действия при 

създалата се обстановка; 

– при необходимост – уточнява местата за временно настаняване. 

 

ЧАСТ ПЕТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ 

ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА 

 

След получаване на сигнал за авария, съпроводена с отделянето на силно действащи 

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

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

на изтеклите в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта на вятъра и 

вертикалната устойчивост на въздушните маси, за отдалечеността на училището от 

обекта; 

– оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение; 

– незабавно оповестява намиращия се в училището личен състав и дава указания 

за изпълнение; 

– осигурява охрана на училището; 

– ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата, организира 

максимално бързото извеждане на личния състав от сградата и от застрашения район 

в посока, перпендикулярна на разпространението на токсичния облак; изготвя и 

предава информация на дежурния в общината за създалата се обстановка и 

предприетите мерки; осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема 

мерки за транспортиране на пострадалите до болнично заведение; 

– ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата, организира 

своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и херметизирането на 

предварително определените за целта помещения с подръчни средства и материали; 

организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени превръзки 

за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализирането на 

съответните промишлени отровни вещества; организира извеждането на учениците в 

безопасната част на училището; съобщава на дежурния в общината за създалата се 

обстановка и за предприетите мерки; осигурява първа долекарска помощ, в случаите, 

когато има обгазени и пострадали, и взема мерки за транспортиране на пострадалите до 

болнично заведение. 
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ЧАСТ ШЕСТА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ПРИ ТРАНСГРАНИЧНИ 

РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ 

Обикновено когато говорим за авария в АЕЦ ние си представяме авария в нашата 

атомна електроцентрала -  ,,Козлодуй ”, не знаейки, че на северната ни граница има 

още една АЕЦ - Румънската ,,Черна вода ” и, че в Европа в момента работят около 100 

атомни реактора. 

Аварията в Чернобил доказа, че въпреки голямото разстояние, в резултат на 

въздушните течения част от радиоактивните частици достигнаха територията и на 

нашата страна.  

 

При авария в АЕЦ се подават сигналите “ТРЕВОГА. ОПАСНОСТ ОТ 

РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ!” или, , РАДИОАКТИВНО ЗАРАЗЯВАНЕ „ и се 

извършва следното: 

 Населението незабавно се прибира в жилищата, училищата, производствените 

сгради;  

 Плътно се затварят вратите, прозорците и същите се херметизират с подръчни 

средства / тиксо, лепило , хартия , лейкопласт / 

 Подготвят се индивидуалните средства за защита - ПМП, респиратор, противогаз ; 

 Спазване на  лична и обществена хигиена ; 

 По указание се взема калиев йодид ; 

 Децата се ограничават от излизане навън , особено на напрашени места и тревни 

площи . Преустановява се къпането и миенето в открити водоеми и басейни ; 

 Жилището (училището) да се почиства ежедневно с влажна кърпа, а при 

използване на прахосмукачка на изходната струя да се постави влажна кърпа ; 

 Изпраните дрехи да се сушат в закрити помещения ; 

 Да  зачести измиването или оросяването с вода на улиците , тротоарите и алеите ; 

 Да не се използват за консумиране хранителни продукти, за които е обявена 

временна забрана / предимно листни зеленчуци / ;  

 Запазването на хранителните продукти да става в закрити помещения /мазета, 

зимници, килери /, в затворени съдове и опаковки ; 

 Храненето да става в закрити помещения. На децата да се дава предимно мляко на 

прах, произведено преди повишаване на радиационния фон; 

 Водата за питейни  и домакински  нужди да се взема само от разрешени за 

ползване водоизточници и да се затваря в затварящи се съдове. На децата да се 

дават предимно минерални води или бутилирани безалкохолни напитки .    

 

Дейност на Щаба към ОУ „ Отец Паисий“-с.Мененкьово при авария в АЕЦ, 

трансгранично радиоактивно замърсяване или при опасни химични вещества.  

Дейност на щаба при опасност от радиоактивно замърсяване се изразява  в: 

 Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 

 Инструктиране на личния състав; 

 Осигурят се средства и се херметизират всички прозорци, врати и отдушници.   

 До 2 часа на  целият личен състав да се раздадат ИСЗ или подготви памучно – 

марлени превръзки по дадения образец; 

 Подготвят се табелки с надпис “Водата – забранена за пиене” ;  

 Да се монтират “виндфанг”/ полиетиленови завеси/ на входовете на столовата; 

 Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати 

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

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

съхраняването им; 
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 Да се приведат в изправност остъклените площи и затварянето на прозорците и 

вратите; 

 Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита  на 

личния състав; 

 Ако се получат указания за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност 

се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените 

санитарни постове; 

 Разяснява на  /лицата намиращи се на територията на училището/ какво трябва 

да бъде тяхното поведение след отлагането на радиоактивен прах. Акцентира 

се върху завишените изисквания към тяхната лична хигиена;  

Дейност на щаба след радиоактивно замърсяване. 

Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване  

на района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:               

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

опънат плътен памучен плат;  

 Забранява се излизането на  извън сградата до второ нареждане;  

 Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

 Движението извън  сградата става само с памучно- марлени превръзки;  

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

 Пред входовете  се поставят мокри изтривалки , които се сменят често в 

зависимост от степента на радиоактивно замърсяване ; 

 Площадките пред сградата се измиват ежедневно с вода ; 

 

При наличие на радиоактивно замърсяване ПК: 

– следи дали проветряването на помещенията става за кратко време и то само 

през прозорец с опънат плътен памучен плат; 

– забранява излизането на учениците извън сградата на училището до второ 

нареждане; 

– забранява пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

– организира движението извън училищната сграда да става само с памучно-

марлени превръзки; 

– нарежда почистването да става само с мокър парцал и с поливане на вода; 

– следи дали пред входовете се поставят мокри изтривалки, които се сменят 

често в зависимост от степента на радиоактивното замърсяване; 

– се разпорежда площадките пред училището да се измиват ежедневно с вода; 

– не допуска в столовата ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки; 

– създава комисия за ежедневен контрол на храната в столовата. До осмото 

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка. 

 

Функциите на ПК се изразяват в следните дейности: 

– оценяване на обстановката и набелязване на мероприятия; 

– оповестяване на личния състав; 

– инструктиране на личния състав; 

– осигуряване във всяка учебна стая или кабинет на един прозорец за 

проветряване, покрит с плътен памучен плат; 

– херметизиране на всички останали прозорци, врати и отдушници; 

– прекратяване на учебните занятия на открито, както и всички извънучилищни 

дейности; 

– подготвяне на табелки с надпис „Водата е забранена за пиене!!!” 

– монтиране на „виндфанг” (полиетиленови завеси) пред входовете на училището; 

– осигуряване на необходимите количества повърхностно-активни препарати за 

дезинфекциращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

– осигуряване на места за изтупване на връхни дрехи и за съхраняването им; 

– определяне на места за измиване на ръцете; 
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– привеждане в изправност на остъклението и затварянето на прозорците и 

вратите; 

– организиране извършването на анализа на водата и храната в радиометричните 

лаборатории на общината; 

– планиране и провеждане на ежедневни инструктажи за радиационна защита на 

личния състав. 

Ако се получат указания за раздаване на йодни таблетки, цялостната дейност се 

организира и провежда от медицинско лице. 

В часа на класа се разяснява на учениците какво трябва да бъде тяхното поведение 

след отлагането на радиоактивния прах, акцентира се върху личната хигиена. 

 

ЧАСТ СЕДМА 

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР 

 

 Поведението на хората по време на пожар се обуславя от появата на опасни за 

здравето и живота им фактори . Населяващите високи и с големи размери сгради се 

изправят пред реална възможност да бъдат лишени от пътища за евакуация . 

Пребиваването на много деца в подобни сгради  ,разликата във възрастта и 

непознаване на правилата за поведение и действие при пожар допълнително 

усложняват обстановката . 

Появата на продукти на горене в местата , в които се намират децата ,оказва и 

определено психологично въздействие. Усещането им ,което се проявява със загуба на 

видимост, спецефичен мирис , висока температура  , и зараждащ се страх определя 

индивидуалното и колективно поведение на хората . Съзнанието се стеснява , губи се 

способността за правилно възприемане на ситуацията , а вниманието е приковано 

само от една мисъл - за самоспасяване . Често се прибягва към необмислени действия,  

а от всички възможни реакции по време на пожар най-рискована и вредна за 

безопасността на хората е паниката. 

В повечето случай реакцията на неподготвените хора е стремително бягство, 

пълна загуба на способността правилно да възприема обстановката и да се вземат 

точни решения , агресивност по отношение на близките хора с цел да бъдат 

преварени, изместени, отстранени . Ето защо изниква необходимостта от периодично 

обучение за действие при пожар. Целта на тренировките е установяване състоянието 

на комуникационно-информационната система и готовността на персонала за 

реагиране и извършване на бърза евакуация при необходимост на учениците. 

Ученията се планират и провеждат с цел подобряване на взаимодействието и 

координацията между училищното ръководство и съставните части на единната 

спасителна система – ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУПБЗН -ПАЗАРДЖИК, ЦСМП 

УЧЕБНА ТРЕНИРОВКА-15.04.2022год. 

  

ДЕЙНОСТ НА ЩАБА ПРИ ПОЖАР . 

 

 Дейността се изразява  в: 

1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 

2. Инструктиране на личния състав; 

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените 

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

здравето на посетителите и  персонала при възникване на пожар.  

I. При пожар се извършват следните действия: 

1. Незабавно съобщаване на службите за пожарна и аварийна безопасност: - ПРИ 

ПОЖАР - тел. 112;  

2. Съобщаване на намиращите се в сградата ученици, учители, сружители, 

работници и посетители от персонала за необходимостта от евакуация: - ПРИ 
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ПОЖАР - присъстващите в сградата се известяват и евакуират в следната 

последователност:  

- при необходимост се извеждат с предимство децата, учениците като 

охраната и персонала следи за реда и запазване на спокойствие. 

- оповестяването се извършва от дежурния педагогически и 

непедагогически персонал с указания за действие и поведение според 

обстановката. 

- съседни помещения и зони на тази, в която е възникнал пожарът; 

- помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения;  

3. Когато сигнала за пожар е получен чрез системата за пожароизвестяване в 

сградата:  

- служителите ,  са длъжни да съобщят на застрашените деца, ученици, 

учители, служители, работници, посетители; 

- да уведомят службите са пожарна безопасност и защита на населението 

на тел:112 , като уточнят мястото и предприетите мерки за осигуряване 

безопасността на посетителите ; 

- след пристигане на екипите за спешно реагиране оказват необходимото 

поискано съдействие; 

4. При възникване на пожар извън сградата (помещение) и има опасност за 

посетителите при напускане на обекта се набира информация от пристигналите 

на място екипи , средствата за масово осведомяване или чрез контакт по 

телефон със служител от пострадалия обект. 

 

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 

минимум 

 

При пожар:  

 

- гасене на огнището на запалване (пожар) чрез преносимите уреди за 

първоначалнопожарогасене; 

- изключване на електрическото захранване на сградата с пожар; 

- след приключване на евакуацията - затваряне на вратите към помещението 

или зоната с пожар, за да не се допусне задимяване на съседни части на сграда; 

- след пристигане на специализираните екипи на  пожарна безопасност и 

защита на населението се свежда информация за евакуацията, извършените 

действия по пожарогасенето и други, при поискване;  

- при застрашаване на ценна документация и имущество се вземат мерки за 

евакуацията, 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 всеки служител, забелязал пожар, е длъжен да 

съобщи на дежурния педагогически и непедагогически персонал и на директора 

на училището, както и на застрашените лица.  

 

Директорът : 

 

1.Ръководи действията при евакуация.  

2. Контролира изпълнението на задълженията на длъжностните лица при пожар.  

3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага мерки  за 

подобряване на взаимодействието.  
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 При пожар персоналът, учениците и всички пребиваващи в училището 

трябва да извършат следните действия: 

 

№  

по 

ред  

Действие 
Изпълнител 

(отговорник) 

1. Съобщение на служба " ПАБ" на тел. 112 Открилият пожара 

2. 
Оповестяване на ръководството и намиращите се 

в ОУ « Отец Паисий»- с.Мененкьово 
Открилият пожара  

3. 
Напускане на сградата , съгласно определените 

схеми и маршрути за евакуация 
Всички присъстващи  

4.  
Изключване на ел.захранване чрез етажно или 

главно ел. табло 

непедагогически персонал 

определен за това служител  

5. 
Гасене или ограничаване на пожара с подръчни 

уреди за пожарогасене 
Противопожарно ядро*  

6. 
Насочване на РС ПБЗН и докладване за 

обстановката по евакуацията и пожарогасенето 
Определения служител  

 

* Противопожарно ядро се формира за всеки етаж от сградата; състои се от 

ръководител и членове. Планове за действия и евакуация при пожар се разработват за 

всеки етаж от сградата поотделно; за цялата сграда; за други сгради в двора на 

детската градина. За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното 

разположение, разположението на алармено устройство (ако има такова), пожарен 

кран, ел.табло, пожарогасителна техника и др.  

 

ЧАСТ ОСМА 

ПЛАН ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ КРИЗИ ВСЛЕДСТВИЕ НА ТЕРОРИСТИЧНА 

ДЕЙНОСТ 

 

ЦЕЛ НА ПЛАНА 

 

Основната цел на плана е защитата на живота и здравето на учениците, 

учители, помощен персонал и пребиваващи лица на територията на оу”Отец 

Паисий”,с.Мененкьово, опазване на околната среда и имуществото,  набелязване на 

превантивни мерки за недопускане, предотвратяване или намаляване на 

неблагоприятните последици от терористичен акт, организиране и координиране на  

дейностите  по защитата.  

Задължителни условия за изпълнение, които се спазват при въвеждане на 

плана в действие: 

- да не се поставя в опасност живота и здравето на учениците, учители, помощен 

персонал и пребиваващи лица взети за заложници при терористичен акт; 

- да не се поставя в опасност живота и здравето на служители, участващи в 

предотвратяването, ограничаването и прекратяването на терористичен акт 

/действия/; 

- да се запази целостта на сградата и съоръженията в нея; 

Разработен е в съответствие с  Националния план за противодействие на 

тероризма  и Националния план за защита при бедствия. 
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1. Същност на понятието  тероризъм  

Тероризмът е всяко поведение, при което се използват насилие или заплахи 

за насилие и е насочено към постигане на политическа цел. 

От известен период от време Балканите станаха обект на подчертан интерес 

от страна на международните терористични структури като елемент от наблюдавания 

общ ръст на тероризма в световен мащаб. Налице са комплекс от рискове, свързани с 

проблеми на държавността, етническото и религиозно противопоставяне, високо ниво 

на организирана престъпност и корупция, нелегален трафик на оръжие, наркотици, 

хора и др. Активното участие на страната ни в световната антитерористична коалиция 

и наличието на български контингенти в различни кризисни точки по света прави 

България потенциален обект на терористични действия. 

Напоследък действията на терористите стават все по-дръзки и шокиращи, 

което налага необходимостта от прилагането на някои основни правила на поведение. 

Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани 

и се извършват от организации с различен конспиративен ред или конспиративна 

клетъчна структура, която не се идентифицира с конкретна държава.  Във връзка с 

тактиките за действие на терористичните групи,  обекти от системата на народната 

просвета също  могат да станат обекти на терористичен акт, въпреки предприеманите 

мерки по осигуряване на физическата защита и сигурността. 

2. Рискови фактори, създаващи предпоставки за терористична заплаха 

срещу Република България 

-  трайно установили се в страната значителен брой чужди граждани от 

държави, които се определят като рискови; 

- непрекъснато увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през 

страната чужди граждани и такива, търсещи убежище в нея, което увеличава риска от 

проникване на терористични елементи; 

- активизиране дейността на религиозни организации и емисари на 

наднационални формирования сред определени български общности, насочена към 

нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява; 

- наличие в страната на симпатизанти на терористични организации и 

радикални формирования за религиозна изява; 

- участие на Република България в антитерористични и военно – хуманитарни 

операции; 

- наличие на краен национализъм, етнически противоречия, социално – 

икономически проблеми и нерешени въпроси на държавността; 

- активизиране на радикални организации и секти в страните от региона, 

които се опитват да разширят дейността си; 

- наличие на компактни общности с нисък социален статус и активизиране на 

публичните дискусии за ролята на религиите, като спечелване на отделни лица 

определена кауза. 

3. Последиците от терористични актове и действия за училището: 

- негативни последици за учениците и персонала – емоционално въздействие, 

подбуждане на страх,  силен стрес, паника,  
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- човешки жертви и пострадали ученици, персонал при използване на взривно 

устройство,  токсични химични вещества, задушливи вещества или бактериална 

зараза 

- материални щети в големи размери  

- вероятни пожари, последица от терористичната дейност;  

- повреди по инфраструктурата и съоръженията й; 

- повреди по комуникационната и енергийната система; 

- затрудняване или спиране дейността на учебното/детското заведение 

Най-тежка обстановка може да се очаква при терористични актове с вземане 

на заложници.  

4. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА 

ОТ ТЕРОРИСТИЧНИ АКТОВЕ И ДЕЙСТВИЯ.  

4.1. Превантивни организационни и охранителни мерки 

Превантивната дейност на ръководството на училището, институциите и 

местната власт включва комплекс от мероприятия, целящи намаляване риска от 

терористични актове и действия и недопускане извършването на терористични 

действия на територията на училището, както и мерки за предотвратяване  и  

намаляване на последствията от евентуален терористичен акт. 

 Насърчаване на училищния персонал за поддържане на "повишено 

съзнание" и повишена бдителност към подозрителни действия и докладването им. 

Това може да включва подозрителни превозни средства  около училищата, 

съмнителни лица в и около училищните сгради, включително преглед на снимки и 

видео заснемане, наличие на съмнителни пакети в училище и/или  периметъра,  

подозрително търсене на информация по телефона от неизвестни "доброжелатели. " 

Портиерите, охранителите , дежурните учители да сигнализират незабавно на 

директора или на най-близкото поделение на МВР в случай на гореизброени 

обстоятелства. 

 Отделяне  на специално внимание на периметровата охрана и въпросите 

за контрол на достъп. Да има ясно дефинирани периметри на училището чрез 

използване на огради, порти, маркировка. По възможност да се осигури 

видеонаблюдение на входовете/изходите на сградата. Използване и наблюдение на 

определените места за паркиране, особено за посетители.  

- Намаляване на броя на вратите, достъпни от външната страна, при 

възможност  до един определен вход. 

 - Учениците да се допускат в сградата на училището след представяне на 

охраната на ученическа карта или  документ за самоличност 

- Задължителна проверка на самоличността на лица, посещаващи училището, 

включително и тези, които търсят достъп до услуги, алармени системи, 

комуникационни системи, техническо обслужване и свързаните с тях места 

(отопление, вентилация и климатизация, комунални услуги - електричество, газ, вода, 

телефон). Да не се разрешава достъп на лица, които  не могат да бъдат проверени и 

без потвърдена ангажираност относно пребиваването им на територията на обекта. 

- Да не се приемат неадресирани или съмнителни пакети, пратки, писма, като 

се извършва внимателна проверка на същите, както и на преносителите им;  

- Да се актуализират инструкции и документи, регламентиращи реда и 

пропускателния режим. 

 

 Работа с родители и придружители, надзор преди, по време и след 

училище, както в сградите на училищата, така и в общите и прилежащи части -  

коридори, стълбища, тоалетни, кафенета, автобусни/тролейбусни  спирки и пр.  

 Поддържане на подробна и точна документация за услуги и персонал по 

доставките, включително регистър с трите имена, името на организацията, 
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информация за автомобила (според случая), както и друга информация за 

идентификация.  

 Оценка наличието на храни и напитки, в случай, че се наложи ученици и 

училищен персонал  да бъдат задържани в училище за продължителен период от 

време и след нормалните учебни часове.  

 Оценка на училищното медицинско осигуряване.  Поддържане на 

адекватни спешни комплекти и медицински консумативи.  

 Оценка на възможностите  за оказване на първа помощ.  /При 

необходимост обучение на преподаватели и ученици, които да са на  разположение за 

подпомагане в случай на спешна медицинска помощ).  

 Да се извършват редовни проверки на състоянието на аварийните 

изходи на сградата, състояние на осветлението /нормално и евакуационно/, 

състоянието на пожароизвестителни и пожарогасителни системи 

 Уточняване процедурите за аварийна комуникация с родителите. Да се 

уведомят родителите предварително как училищните власти ще общуват с тях в 

случай на авария (медии, телефони, интернет). Инструктаж  на родителите да не се 

трупат в района на училището в случай на терористичен акт.  

 Оценка на възможностите за мобилизиране на психичноздравни услуги 

за ученици и служителите в случай на криза. Изготвяне на предварителен план как ще 

общуват възрастни с деца във време на криза, при насилие  или заплаха. 

Необходимост от познаване на психично - здравните ресурси на семействата на 

учениците и възможностите за осигуряване на допълнителни услуги за психично 

здраве от вън.  

 Идентифициране на всички от лицата, работещи с  училищната 

собственост.  

 Инструктаж на персонала за техните специфични роли и 

отговорности в случай на терористична заплаха,  да се определят начините  и 

средствата за  оповестяване на учителите и учениците при настъпване на такова 

събитие  (да се подготвят  и поддържат  в готовност за действие на екипи от 

преподаватели или помощен персонал относно извършване на евакуация; оказване на 

първа медицинска помощ, психологическа помощ или действия, предназначени за 

предотвратяване и ликвидиране на последствията).  Определяне на резервни лидери в 

случай, че щатните  не са в сградата или не са в състояние да ръководят. 

4.2. Обучение на учителите и помощния персонал за действие при 

терористичен акт или заплаха. Изготвяне и актуализиране на планове за действие при 

подобна ситуация  

Една от основните превантивни мерки за намаляване на рисковете и 

последиците от терористични актове и действия е обучение на персонала за действие 

при терористичен акт . Минимум два пъти в годината да се провеждат практически 

тренировки и учения-на 12.11.2021г. и на 11.03.2022г. Целта на тренировките е 

установяване състоянието на комуникационно-информационната система и 

готовността на персонала за реагиране и извършване на бърза евакуация при 

необходимост на учениците. Ученията се планират и провеждат с цел  подобряване на 

взаимодействието и координацията между училищното ръководство и съставните 

части на единната спасителна система – ОДМВР ПАЗАРДЖИК, РУПБЗН -

ПАЗАРДЖИК, ЦСМП, органите на изпълнителната власт – Общински и Областен 

съвет за сигурност 

5. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА  

Използваните от терористите средства за поразяване могат да се дефинират в 

няколко основни групи:  

 Използване на  взривни устройства или заплаха за използване на такива; 
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  Използване на средства за физическо и психологическо поразяване на много 

хора, причиняващи значителни екологични щети: източници на йонизиращи лъчения, 

токсични химични и биологични вещества. Веществата, материалите и 

микроорганизмите, използвани като средство за унищожаване се дефинират като 

оръжия за масово унищожение (ОМУ). 

 Кибертероризъм - целенасоченото блокиране на достьпа до мрежи или 

определени сайтове, разпространение на пиратски софтуер или програми ( 

компютърни вируси и т.нар. логически бомби), чрез които могат да модифицират или 

унищожават бази от данни и програмно осигуряване или да се  блокира нормалната 

работа на компютри и  връзките между тях, а оттам и нормалния учебен процес  

 Активен стрелец - въоръжено лице, прилагащо  смъртоносна сила спрямо 

други лица и продължаващо да го прави, докато има безпрепятствен достъп до още 

жертви. 

При възникване на терористичен акт /действия/ се провежда 

специализирана  /антитерористична/ операция и общото ръководство на силите и 

средствата, привлечени за участие в овладяване на ситуацията се осъществява от ОД 

МВР или друга специализирана институция – Държавна агенция за национална 

сигурност (ДАНС), Териториално звено за борба с организираната престъпност 

(ТЗБОП), Специализиран отряд за борба с организираната престъпност ( СОБТ). 

Първоначалните действия на мястото на инцидента се осъществяват от 

първите пристигнали на място служители с полицейски правомощия, а по-

нататъшното ръководство се осъществява от ръководител на място – служител на 

ОДМВР или друга специализирана институция с правомощия за действие при 

терористичен акт  

5.1. Действия на ръководството и персонала на учебното заведение при 

получен сигнал за поставено взривно устройство или друго терористично 

действие 

При използването на самоделни взривни устройства е характерно: 

  Устройството е специално подготвено за взрив. 

  Бързо поражение или разрушение на обекта. 

  Не е необходимо извършителят да се намира в непосредствена близост 

до обекта на престъпление.  

  Взривното устройство се използва еднократно и при взрив остават 

минимално количество следи. 

  Често дори самата заплаха от взрив е достатъчно ефективна. 

  Използването на взривно устройство се характеризира с широка зона на 

поражение. Зоната на действие позволява да се поразят динамични обекти и обекти 

намиращи се зад преграда. Пораженията от взрив върху хората са винаги с особена 

тежест. 

  За осъществяването на взрив е необходима достатъчно сложна и 

продължителна подготовка – разузнаване на обекта, набавяне на необходимото 

устройство, избор на непосредствени извършители. 

  Като правило за осъществяването на взрива е необходим визуален 

контакт с обекта. 

 

Сигналът за поставено взривно устройство може да бъде получен в училище 

чрез тел.112, ОДЧ на ОДМВР или директно от терористичната организация 

/недобросъвестен гражданин/ 

 

При получаване на информация за терористичния акт /действия/ директно в 

училище от терористи:  
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Подгответе формуляр с въпроси и го поставете до телефонни апарати, за 

които счетете за необходимо, направете необходимия брой копия(секретар, директор, 

учителска стая) – приложение № 6 

По възможност, приелият обаждането следва  да попълни приложения 

формуляр  

Ако няма такъв формуляр приемащият обаждането следва да: 

- зададе следните въпроси: С кого говоря? Как да разбера, че не се шегувате? 

Защо избрахте мен? 

 -  запише точното време и дата когато е прието обаждането. 

 - запише какво точно е произнесено и от кого, какви заплахи са отправени и 

какви инструкции са дадени от извършителя. 

- се опита да запомни лицето дали говори с акцент местен диалект има ли 

затруднения в говора. 

Приелият обаждането служител незабавно уведомява директора и възможно 

най-бързо сигнализира  в близкото поделение на МВР или на телефон 112 кога, къде и 

какво ще бъде извършено. 

Не се опитвайте сами да предотвратите терористичния акт. Възможно е с 

действията си  да станете жертва и да затрудните работата на специалистите 

 

Ако сигналът е постъпил на тел.112 и засяга Вашето училище, Вие ще 

бъдете своевременно  уведомени от органите на реда.  

 

СТРИКТНО ТРЯБВА ДА СЕ ИЗПЪЛНЯВАТ РАЗПОРЕЖДАНИЯТА НА 

КОМПЕТЕНТНИТЕ ОРГАНИ ЗА ПОСЛЕДВАЩИ ДЕЙСТВИЯ 

 

След получаване на разпореждане от компетентните органи за извършване на 

евакуация, директорът на учебното заведение, или оправомощено от него лице 

незабавно уведомява училищния щаб и класните ръководители / учителите в час за 

организиране на незабавна евакуация на учениците, без да се всява паника сред тях 

(да не им се обяснява подробно за взривното устройство, евакуацията да бъде 

осъществена като учебна тренировка). 

- Учениците (децата) задължително трябва да бъдат изведени на 

безопасно разстояние, извън територията на учебното заведение, като се изпълняват 

разпорежданията на полицейските органи. Необходимо е предварително да бъдат 

уточнени местата, където ще бъдат изведени отделните класове, с оглед недопускане 

хаос, паника и  лесно достигане впоследствие на родителите до децата им. 

- След извеждане на децата задължително се прави проверка от 

класните им ръководители, ако има отсъстващи деца незабавно се извършва проверка 

дали тези деца са присъствали в училищни занятия през деня или отсъстват по 

уважителни причини с оглед осъществяване на последващи оперативно-издирвателни 

мероприятия 

- Оказва се медицинска или психологическа помощ при необходимост 

Действия на училищния щаб  

Училищният щаб се събира незабавно, също извън територията на учебното 

заведение 

- По преценка на директора/щаба учебните занятия могат да бъдат 

прекратени. При прекратяване им,  по-големите ученици се освобождават, а за по-

малките ученици се извършва оповестяване на родителите и предаване на децата от 

класен ръководител на родител. Ако някои родители са възпрепятствани и нямат 

възможност да дойдат да си приберат своевременно детето, училищното ръководство 

е необходимо да предприеме действия за временно настаняване на безопасно място на 

останалите деца  до пристигането на родителите им. 

- До изтичане на 24-часовия срок, директорът определя  отговорни лица 

от щаба или други служители, които ще осъществяват  дежурство по график и ще 

оказват съдействие чрез предоставяне при поискване на информация на 
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специализираните и спасителните екипи, извършващи проверката и обезопасяване  на 

сградата.  

- Ръководството на учебното заведение трябва да има готовност да 

предостави информация относно плановете на училищното заведение (строителни 

книжа, технически паспорт на сградата) , разположение на помещения, изходи и др. 

-  Задължително трябва да се оповестят учениците или родителите на 

децата от следващата смяна, че учебните занятия са прекратени или няма да има 

учебни занятия на другия ден 

- Периодично, училищният щаб подава  наличната или допълнителна  

информация към оперативната дежурна част на ОДМВР, ОЦ на ОУПБЗН,  към  

дежурните на  областния и общинския съвети за сигурност  съвет за сигурност, като 

последваща информация на медиите относно инцидента ще се подава само от 

представител на дирекция “Пресцентър и връзки с обществеността” – МВР или 

ръководител на антитерористичната операция.  

5.2. Действия при задействано взривно устройство 

Ако  в близост до Вас избухне бомба и няма пострадали веднага се обадете на 

тел. 112.  

Ако има пострадали, сигнализирайте и поискайте помощ. Помогнете съобразно 

възможностите си. 

Незабавно извършете  евакуация на оцелели и пострадали с изпълнение на 

описаните в точка 1  действия   

Оказване на помощ, взаимопомощ и предприемане действия за намаляване на 

неблагоприятните последици от терористичен акт или действия. 

5.3. При терористичен акт с вземане на заложници 

Извършване на оповестяване, ако има възможност за това,  на тел.112 или на 

ОДЧ на ОДМВР 

Заложниците трябва да изпълняват  безпрекословно разпорежданията на 

терористите до приключване и решаване на проблема и да действат, съгласно 

Приложение № 2 

При възможност се подава допълнителна информация към спасителните 

екипи и компетентните институции. 

Стриктно да се изпълняват предприетите /или разпоредените/ мерки от 

компетентените органи – структури на МВР, общински или областен съвет за 

сигурност 

5.4. При данни за терористична употреба на химически, биологични агенти 

и/или радиоактивни и ядрени материали и невъзможност от незабавна евакуация да се 

изпълняват мерките, предвидени в плановете за защита от химическо или 

радиоактивно замърсяване и незабавно на децата да се раздадат индивидуални 

средства за защита 

5.5. Действия при активен стрелец – Приложение № 3. 

5.6. Действия в случай, че е забелязан съмнителен изоставен багаж или 

предмет, безнадзорно намиращ се на необичайно място, притежаващ неспецифичен 

мирис, издаващ нехарактерен  шум, светлини или съдържащ непознати вещества: 

Да се спазват инструкциите в Приложение № 4. 

- Да не се пипа от лицето, което го е открило и да не се  позволява на ученици 

или други лица да го докосват 

 - Не се опитвайте да разберете съдържанието на пакета 

Незабавно да се сигнализира в ОДЧ на ОДМВР или на телефон 112. Не 

споделяйте с никого какво сте забелязали освен пред полицейските органи.  

По същия начин постъпете при получаване на съмнителна пощенска пратка. 

6. Начин на взаимодействие между училищното ръководство и съставните 

части на единната спасителна система, ред за ранно предупреждаване и оповестяване 

при бедствия  
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Координацията между силите на реда  и учебното заведение ще се 

осъществява от директора и училищния щаб за действия  при бедствия 

Да се приложат и използват приложения (заповеди) от плана за защита при 

бедствия: 

- Поименни списъци на училищния щаб за действия при бедствия и кризи; 

отговорни лица и групи с конкретни задължения –  за медицинско осигуряване 

(санитарен пост);  за осъществяване на евакуация; за координация и контакт със 

силите на ЕСС; за пожарогасене и др. 

- Схеми и ред за оповестяване на ЕСС; на училищния щаб; на лицата, които 

ще са ангажирани с конкретни действия при възникване на криза при терористичен 

акт или терористични действия 

- Актуални телефони за контакт със силите от ЕСС 

- Начин за оповестяване – училищни звънци, телефони, чрез лица и др. 

 

Приложения – инструкции за действия 

 
ПРИЛОЖЕНИЕ  № 1 

 

С Х Е М А 
 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА  ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЩАБА 

В ОУ „Отец Паисий“,с.Мененкьово 

 

 

 

 

 

 

 

    ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЩАБА 

                                    Бисер Паров- директор 
 

                  

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ  СЕКРЕТАР 
Паулина Методиева-ст.              Стефка Башикарова –ст.учителЦОУД 

учител в прог.етап     

 

 

 

------------------------------      --------------------------- 

Директор :                                                 Паулина Методиева-заместник 

тел. 0879681265       тел. 0879698595 
 

 

 

 

ЧЛЕНОВЕ:                                                                                    ТЕЛ. 

 

1. Наташа Коцева -                0879680522 

2. Стефка Башикарова-   0879680388 

3. Красимир Христов-   0886525800 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 2 

С Х Е М А 

ЗА  ОПОВЕСТЯВАНЕ НА  ГРУПИТЕ 

 

                   

                                                                  ЗАМЕСТНИК 

                                                              ПРЕДСЕДАТЕЛ НА ЩАБА 

 

--------------------Директор-------- 

 

 

 

 
 

                      РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА                                              РЪКОВОДИТЕЛ  НА ГРУПА 

                        ЗА  НАБЛЮДЕНИЕ  И                                                      ЗА ПОЛУЧАВАНЕ   И           

                              ОПОВЕСТЯВАНЕ                                                        РАЗДАВАНЕ  НА  ИСЗ     

 
              
 

                              РЪКОВОДИТЕЛ                                                          РЪКОВОДИТЕЛ  НА  ГРУПА 

                             НА  САНИТАРЕН                                                        ПО  ПРОТИВОПОЖАРНА 

                                     ПОСТ                                                                              ЗАЩИТА 

  

 
                                                        РЪКОВОДИТЕЛ НА ГРУПА ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНЕ 

 НА ПОМЕЩЕНИЯ 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 3 

 

С Х Е М А 

 

 

ЗА  ОПОВЕСТЯВАНЕ  НА  ЛИЧНИЯ  СЪСТАВ 

 

НА ОУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“,С.МЕНЕНКЬОВО 

 

 

СЕКРЕТАР 

 

 

 

 

 

Персонал в обекта, 

ученици и посетители   Администрация 

 

 

 

 

 

 

 

 
СРЕДСТВА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ :  Локална система за оповестяване и телефон 
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ПРИЛОЖЕНИЕ  № 4 

 

 

С Х Е М А 

 

За начина на взаимодействие със съставните части на единната 

спасителна система. 

 

В ОУ „ ОТЕЦ ПАИСИЙ“,С.МЕНЕНКЬОВО 

 

 

 

 

 

                                                                

 

 

 

 

                  

 

 

 

                                     

                           

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Длъжностното лице ДЕЖУРНО  

Сл.тел. 0879681265  

ОПЕРАТИВЕН  

ДЕЖУРЕН 

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ 

ЗА СИГУРНОСТ 

ТЕЛ.  ………………. 

……………… 

РУП 

112 

Център за 

спешна 

медицинска 

помощ 

 

112 

 

РС ПБЗН 

112 

 

ДИРЕКТОР 

 БИСЕР ПАРОВ 

тел 0879681265 
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                    ПРИЛОЖЕНИЕ  № 5 

 

СПИСЪК 

на материалите , необходими за херметизиране на помещенито във физкултурен 

салон , определено за защита на персонала при повишен радиационен фон 

 

№ 

по ред 

Наименование Мярка Норма за изчисляване 

1. Полиетилен Кв.м Площта на прозорците и вратите, 

предвидени за херметизиране 

/ А +0,3 м/ х / В + 0,3м/ кв. м 

2. Брезент / одеяла / за 

входните врати 

Кв.м. Площта на всяка врата 

/ С+0,6 м / х / Д + 0,6 м / 

3. Хартиени ленти или 

тиксо с ширина 5 см 

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 брезента и одеялата 

6. Тъкани , намокрени със 

съответни разтвори 

Кв. м За уплътняване на праговете под 

вратите и изтриване на обувките 

7. Оцет Л. За приготвяне на неутрализиращи 

разтвори 

8. Сода за хляб Г. За приготвяне на неутрализиращи 

разтвори 

9. Чук   

10 Други материали   
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Приложение № 6 

ПРИ ПОЛУЧАВАНЕ НА ЗЛОНАМЕРЕНО ТЕЛЕФОННО ОБАЖДАНЕ 

(ЗАПЛАХА, СОБЩЕНИЕ ЗА ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ  И ДР.) 

ФОРМУЛЯР С ВЪПРОСИ 

 (ПОСТАВЕТЕ ДО ТЕЛЕФОННИ АПАРАТИ, ЗА КОИТО СЧЕТЕТЕ ЗА НЕОБХОДИМО, НАПРАВЕТЕ 

НЕОБХОДИМИЯ БРОЙ КОПИЯ) 

ТОЧНО ВРЕМЕ НА ОБАЖДАНЕТО:................................................... 

ДАТА: ............................... 

 ТОЧНО СЪРЖАНИЕ НА  СЪОБЩЕНИЕТО:............................................................................... 

..................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................... .........

.................................................................................................................................................................................. 

 ПРИ ВЪЗМОЖНОСТ ЗАДАЙТЕ  СЛЕДНИТЕ ВЪПРОСИ НА ОБАЖДАЩИЯ СЕ: 

1. ЗАЩО?..................................................................................................................... ............................. 

2. ИМА ЛИ КОНКРЕТНО ЛИЦЕ,  ЗАРАДИ КОЕТО Е 

ОБАЖДАНЕТО?.................................................................................................................. .................. 

3.АКО Е БОМБА/ КОГА ЩЕ ИЗБУХНЕ?......................................................................................... 

4.КОЛКО ВРЕМЕ ОСТАВА?........................................................................................................ ....... 

5.ЩЕ УБИЕ ЛИ ХОРА?........................................................................................................................  

6.ЗАЩО В НАШЕТО УЧИЛИЩЕ?....................................................................................................  

7.КЪДЕ СЕ НАМИРА?................................................................................................................. ........ 

8.ОТ КОЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СТЕ?................................................................................................. .... 

9.ВИЕ ЛИ ПОСТАВИХТЕ БОМБАТА?............................................................................................  

(печелете време, опознайте гласа , не затваряйте телефона) 

ГЛАСЪТ Е: (Оградете или отбележете) 

мъжки               ядосан                   висок              бърз                           жаргонен              запис 

женски              спокоен                 шепот              бавен                        образован              друг  

детски                напрегнат             неясен             маниакален            безразсъден 

електронен       развълнуван        акцент             пиянски                   несвързан 

АКО ГЛАСЪТ Е ПОЗНАТ, НА КОГО ПРИЛИЧА........................................................................  

ЧУВАХА ЛИ СЕ СТРАНИЧНИ ШУМОВЕ: 

улични ,        гласове,       музика,    шум от съдове,       шум от движение-/двигател/       

офис оборудване,   извънградски,     животни,     домашни  шумове,   други. 

ИМЕ НА ПРИЕЛИЯ ОБАЖДАНЕТО...............................................................................................  

ТЕЛЕФОНЕН НОМЕР, НА КОЙТО Е  ПРИЕТО ..........................................................................       

НЕЗАБАВНО СЕ ОБАДИХ НА:..........................................................................................................                                                                      
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7 

 

СПИСЪК  

 
НА ВИДОВЕТЕ ИМУЩЕСТВА НА  ГРУПИТЕ 

 

 

 

№ по 

ред 

ВИДОВЕ  ИМУЩЕСТВА МЯРКА КОЛИЧЕСТВО 

1. Индивидуални средства за защита 

 

  

1.1. Противогази  ПГ-1 бр. 75 

1.2. Респиратори  бр. 75 

1.3 Памучно-марлени превръзки бр. 40 

1.4 Престилки  бр. 50 

1.5. Гумени ръкавици бр. 50 

1.6. Гумени чорапи бр. 75 

1.7 Калиев йодит дози 75 

2. Медицинско имущество 

 

  

2.1. Санитарни чанти бр. 1 

2.2. Носилки  бр. 2 

2.3. Шини  бр. 5 

2.4. Бинт  бр. 50 

2.5. Памук бр. 30 

3. Противопожарно имущество 

 

  

3.1. Кофпомпи  бр. 2 

3.2. Пожарогасители  бр. 3 

3.3. Кофи  бр. 10 

3.4. Тупалки гумени бр. 5 

4. Други  
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Приложение 8 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ ТЕРОРИСТИЧЕН АКТ С ВЗЕМАНЕ НА ЗАЛОЖНИЦИ 

В случай, че бъдете взети за заложници от въоръжени лица – терористи:  

 - Не противоречете, спазвайте и  изпълнявайте указанията им (сами си определете 

кой от тях е лидерът и кой е най-опасен) 

- Не се дръжте агресивно и предизвикателно, това може да бъде крайно опасно за 

живота Ви. Не влизайте в преговори или в някакви разговори с извършителите по 

собствена инициатива и не използвайте действия, които могат да провокират 

нападателя да използва оръжие. Не засягайте достойнството на похитителите! 

- Не реагирайте на провокации! 

- Не се съпротивлявайте, ако Ви поискат вещите, дайте им каквото поискат. 

- Не забравяйте да не ги гледате в очите. 

- Не правете резки движения и не повишавайте тон. 

 - Поискайте вода, храна, дрехи, лекарства и други необходими Ви жизненоважни 

неща. 

Бъдете търпеливи! Запомнете, похитителите могат да бъдат заловени, имуществото да 

се възстанови, но човешкият живот е невъзвратим! 

 

 

Приложение 9 

 

ДЕЙСТВИЯ ПРИ АКТИВЕН СТРЕЛЕЦ 

 

Активен стрелец е въоръжено лице, прилагащо  смъртоносна сила спрямо други 

лица и продължаващо да го прави, докато има безпрепятствен достъп до още жертви. 

 

• ОСИГУРЯВАНЕ БЕЗОПАСНОСТТА НА МЯСТОТО 

   - да се заключи и блокира вратата и прозорците, 

   - да се извести полицията (тел.112; тел.882400 – ОДЧ, ОДМВР - Русе), 

   - да се струпат препятствия (чинове, офис мебели), 

   - да се изключат уредите, които може да издадат присъствието на хора в стаята 

   - поставете задачи, така ще се изгради чувство за йерархия, 

   - погрижете се за пострадалите, 

   - разположете всички зад подходящи прикрития, 

   - не опитвайте да разрешите случая, освен ако не сте въоръжен и трениран. 

Нападателите имат за цел да убиват и ако отворите вратата може да изложите на риск 

останалите. 

   - не се поддавайте на провокации (нападателят може да блъска по вратата и да вика 

за помощ). По-добре е да се осигури безопасност на мнозина, отколкото на малцина. 

   - поставете знаци на прозорците, че се нуждаете от помощ. 

 

• КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ СЪОБЩИ НА ПОЛИЦИЯТА 

   - място на произшествието; 

   - сграда, етаж, номер на стая/офис; 

   - приблизителен брой на присъстващите; 

   - вида на нараняванията (какви са, кои части на тялото), ако има данни за това; 
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   - информация за нападателите- къде са, колко, как изглеждат и как са облечени, 

въоръжение; 

   - попитайте как да помогнете на пострадалите 

 

• НА НЕЗАЩИТЕНО МЯСТО 

   - незабавно потърсете укритие 

   - погрижете се и другите около вас да се прикрият 

   - поставете нещо между вас и нападателите 

   - преценете дали бягството е най-добрата опция в случая 

 

 КАКВО ДА СЕ ОЧАКВА ОТ ПОЛИЦИЯТА 

 

- незабавно ще бъдат изпратени служители -  тяхната задача е да локализират, 

установят и спрат АС 

-  няма да оказват помощ на ранените и да предприемат евакуация преди да са 

неутрализирали заплахата. Това трябва да се обясни на пострадалите, за да запазят 

спокойствие и да не се поддадат на паника. 

- след отстраняване на заплахата ще започне евакуация 

- ще бъдат отдадени различни команди (ръцете на главата, да не се мърда), може 

да бъде извършен бърз обиск. 

- ще ескортират всички до пункта за евакуация 

Приложение 10 

                       У К А З А Н И Е 

ЗА ДЕЙСТВИЯ  ПРИ ОТКРИВАНЕ НА  ПОДОЗРИТЕЛЕН ПАКЕТ,  

УСТРОЙСТВО ИЛИ ПРЕДМЕТ 

1. При получаване на информация за откриването на подозрителен пакет, устройство 

или предмет  с неясен произход или предназначение незабавно да се уведоми: 

директора на училището или неговия заместник. 

(Функционалните задължения на служителите да са свързани с координация на  

институциите и службите на МВР „Бърза помощ” и местната администрация)  

2. Непосредствено след това се обадете на тел. 112.  

(Препоръчваме  позвъняването на тел. 112 да става през стационарен или личен 

мобилен телефон. Това е необходимо за установяване на точния час на подадения 

сигнал и за локализиране на  абоната предал информацията.) 

Съобщението трябва да съдържа следните данни: 

 Откъде се обаждате. 

 Кой сте и в качеството на какъв се обаждате. 

 Кога, къде, кой, какво е установил. 

 Вие лично ли сте видели подозрителния обект или само предавате 

информацията като служебно лице,  

 Къде се намира и как изглежда подозрителният обект. 

 Кой е най- прекият път за достигане  на оперативните екипи до 

местонахождението на подозрителния обект. 
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 Разположени ли са в близост до подозрителния обект електрически табла, 

цистерни за съхраняване на гориво, котли на парни инсталации  и др. 

 Поставен ли е някакъв видим маркиращ знак до обекта от лицето (служителя), 

който го е открил. 

 Поучавали ли сте  телефонно обаждане с някакъв вид заплаха.  

3. Спазвайте дадените Ви по телефона указания от служителите. 

4. Запазете спокойствие и започнете изпълнението  им.   

5. При нужда от евакуация, спазвайте  наличните схеми и  указаната 

последователност. 

6. Подгответе  допълнително осветление и информирайте  персонала, без да 

създавате паника. Приведете в готовност пожарогасителната техника. 

7. Направете необходимото да изолирате района и не допускайте лица в него. 

8. Не докосвайте, не премествайте и не отваряйте обекта. 

9. Не провеждайте и не допускайте разговори по мобилни телефони на по малко от 5-

7 метра от обекта - възможно  е индуцирано задействане. 

10.  Не включвайте или изключвайте осветление, електроуреди, апарати  или 

компютри. 

11. Имайте готовност да осигурите  служител, който да посрещне оперативните 

екипи, да поиска  легитимирането им (при условие, че не са униформени) и да ги 

придружи до мястото . 

12.  Уведомете охранителната фирма (телефоните й са оповестени на всеки пост на 

стационарен телефон в училище) 

 

С  П  И  С  Ъ  К 

НА ЗАПОЗНАТИТЕ ЛИЦА С ПЛАНА ЗА  ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И 

АВАРИИ  ПРИ ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ « ОТЕЦ ПАИСИЙ»,С.МЕНЕНКЬОВО 
 

 

№ по 

ред 
Име и фамилия Заемана длъжност  Подпис на лицето 

1 Стефка Башикарова Ст.учител сборна ГЦОУД  

2 Лиляна Василева Ст.учител в нач.етап  

3 Зоя Лачкова Ст.учител в нач.етап  

4 Наташа Коцева Учител в прог.етап  

5 Паулина Методиева Ст.учител в прог.етап  

6 Вероника Иванова учител в прог.етап по БЗО и ХООС  

7 Екатерина Йорданова Учител по АЕ в прог.етап  

8 Лазка Георгиева Чистач  

9 Красимир Христов Работник-поддръжка  

10 Теодора Янкова Образователен медиатор  

 


