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с Протокол № 16/ 14.09.2022 г. и утвърдени от Директора 
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с Протокол №3/ 13.09.2022 г.
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1. Извършване на основен преглед на училищната сграда: повредени врати и 
прозорци, счупени прозорци, проверка на оборотните води и почистване на 
шахтите, обезопасяване от замърсяване на водоснабдителната инсталация.

Отг.: директора 
Срок: през годината

2. Извършване на профилактика на парната инсталация и ремонтни дейности 
(при необходимост).

Отг.: директора 
Срок: през годината

3. Да се набавят необходимите лопати за своевременното почистване на 
падналия сняг през зимния сезон.

Отг.: директор, П. Пеев 
Срок: XI.2022 год.

4. Да се осигури необходимото количество пясък и сол за опесъчаване на 
пътищата до училищната сграда, тротоарите и пътеките, с цел превеждането им 
в състояние на безопасност.

Отг.: директор, П. Пеев 
Срок: XI.2022 год.

5. Извършване на преглед, ремонт и подготовка за работа на греблата за 
снегопочистване.

Отг.: директор 
Срок: XI.2022 год.

6. Създаване на организация за почистването на района на училището при 
обилен снеговалеж.

Отг.: П. Пеев, пом.-директор, дежурни учители 
Срок: в съответния ден

7. Провеждане на инструктаж с целия персонал за работа през зимния сезон.
Отг.: П. Пеев, пом.-директор 
Срок: XI.2022 год.

8. Класните ръководители в Часа на класа да провеждат М инут ка” за 
безопасни условия на обучение и възпитание на учениците през зимния период.

Отг.: класни ръководители 
Срок: постоянен

9. Да се извърши проверка за състоянието на електрическото осветление по 
класните стаи и подмяна на неработещи осветителни тела.

Отг.: П. Пеев 
Срок: XI.2022 год.



10. При възникване на екстремни ситуации да се създаде временна комисия за 
отстраняване на проблема. При необходимост да се уведоми за съдействие 
местната администрация.

Отг.: директор, П. Пеев

11. Да се обезопасят в противопожарно отношение местата за съхраняване на 
горими течности за отопление.

Отг.: директор
Срок: през годината

12. Да се набележат конкретни мерки за осигуряване на пожарна безопасност 
през отоплителния сезон.

Отг.: директора
Срок: през годината

13. Да се проверят и приведат в изправност всички противопожарни уреди и 
съоръжения, а пожарните кранове и хидранти да се зазимят.

Отг.: директора
Срок: през годината

14. Да се провери годността на всички димоотводни съоръжения.
Отг.: П. Пеев, Тодор Мачев,
Иван Тодоров

15. Да се извърши проверка от оторизирани специалисти на отоплителните и 
електронагревателни уреди и захранващите ги електроинсталации.

Отг.: директор

16. След приключване на учебните занятия, нощно време и в неучебни дни, с 
цел предотвратяване от замръзване на отоплителната инсталация, циркулярните 
помпи задължително да се оставят в работен режим. При много студено време 
отоплителната инсталация да се включва на максимален режим на работа.

Отг.: Тодор Мачев, Иван Тодоров
Срок: постоянен

17. При необходимост да се търси съдействието на местната администрация и 
Председателя на общинската комисия за действие при бедствия, аварии и 
катастрофи.

Отг.: директора, пом.-директор
Срок: през годината

18. При възобновяване на учебния процес, след приключване на коледната и 
зимна ваканции, и при много ниски температури, парната инсталация да работи 
на максимален режим и удължено време, за да осигури оптимален температурен



режим, нормални условия за обучение и труд и запазване здравето на учениците 
и персонала.

Отг.: директора, пом.-директор, Тодор Мачев, 
Иван Тодоров
Срок: през отоплителния сезон

С настоящият план да се запознаят всички отговорни лица, педагогическият и 
помощният персонал за сведение и изпълнение.


