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ЧАСТ ПЪРВА

1.0БЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Планът за защита на пребиваващите при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари в ДФСГ „Интелект“ е изготвен на основание чл. 36 от Закона за защита при бедствия 
(изм. и доп. ДВ. бр.60 от 7 Юли 2020г.), Наредба № 1з-2377/15.09.2011 г. издадена от 
Министерството на вътрешните работи и Министерството на регионалното развитие и 
благоустройството (Обн. ДВ. бр.81 от 18 Октомври 2011 г.), Наредба за реда за създаване, 
съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални 
средства за защита в сила от 20.01.2009 г. приета с ПМС № 3 от 10.01.2009 г., Указание за 
обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа помощ 
(от 2002 г.) и др.

1. Характеристика на района в областта, като се прави кратка характеристика на 
района, в който се намира училището ДФСГ „Интелект” : ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ” се 
намира в ж.к. „ Дружба” в съседство с жилищни блокове и целодневна детска градина №20 
„Калина”

2. Строителна характеристика на училището ДФСГ „Интелект“

Категория на строежа съгласно чл.137 от ЗУТ: трета 
Обща площ: 5197 /м2/
Застроена площ: 1735 /м2/
Незастроена площ: 3462 /м2/
Брой на сградите/секциите/: 2
Етажност на всяка от тях: блок „А“ 3 ет., блок „Б“ 2 ет.
Степен на пожароопасност: II степен
Тип строителство съгласно чл.123 от Наредба №5 от 21.05.2001год.: панелно.
Подземни етажи /брой, характеристика/: котелно 
Полуподземни етажи /характеристика/: няма 
Първи етаж/характеристика/: бюфет
Втори етаж: административен сектор, кл. стаи, гл. табло, здр. кабинет 
Трети етаж/характеристика/: кл. стаи и кабинети 
Подпокривно пространство /характеристика: няма

Наличност на:
Скривалище /вместимост-брой хора/: няма 
Скривалището се полза от: няма
Противорадиационно укритие /вместимост-брой хора/: няма 
Противорадиационното укритие се полза от: няма 
Басейн /размери/: ЗАКРИТ 25м2 
Басейнът работи: не

3. Училището ДФСГ „Интелект” е разположено в близост до:
-Ж.П. гара: не
-Главен път с интензивно движение: не 
-Язовир /заливна зона/: не 
-Речна заливна зона: не



-Други хидротехнически съоръжения: не
-Предприятия с рискови производства /взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или 
работещи с промишлени отровни вещества, йонизиращи лъчения и др./: не 
-Други опасности: не 
-Свлачищни терени: не

4. ДФСГ „Интелект” има общо личен състав:

От тях:
Ученици 500 бр., учители 41 бр., административен и помощен персонал: 11 бр.

ДФСГ „Интелект” е на двусменен режим на работа.

Общ брой на:
Ученици 500 бр., учители 41 бр., административен и помощен персонал: 11 бр.

От тях:
- Дневна смяна с общо 11 административен и помощен персонал
- първа смяна с 4 помощен персонал;

294 /ученици/
- втора смяна с 4 помощен персонал.

196 /ученици/
- 41 учители първа и втора смяна по график на седмично разписание

ЦЕЛОДНЕВНО ДФСГ „Интелект“ е на целодневен режим на работа -  учи се на две смени/: 
СЕДМИЧНО ДФСГ „Интелект“ е на седмичен режим на работа от понеделник до петък без 
прекъсване /:

II. ЦЕЛИ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ

1. Да се извърши организация за работа и действия на учениците, педагогическия, 
административния и помощен персонал при възникване на бедствия, аварии и инциденти, 
застрашаващи живота и здравето им, след извършване на оценка на обстановката, 
даденостите и категорията на учениците.

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на 
бедствия, аварии, инциденти.

3. Запазване живота и здравето на учениците, педагогическия, административния и 
помощен персонал на ДФСГ „Интелект”.

III. ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЛАСТТА, 
ОБЩИНАТА, КМЕТСТВОТО И УЧИЛИЩЕТО ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ И ПРОГНОЗА ЗА 
ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ ТЯХ.

На територията на община Плевен, гр. Плевен е възможно да възникне 
1 .земетресение;
2.от наводнение;
3.обилен снеговалеж, снегонавяване и обледяване;
4. пожар;
5. радиоактивно замърсяване в следствие на авария в АЕЦ или трансграничен пренос.



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

1. Община Плевен попада в зона на сеизмична активност от шеста-седма степен по 
скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник. Възможни са пропуквания по стените, падане на 
мазилки и всеобща паника.

2. Снежни бури, обледявания и поледици -  възможни са през зимните месеци и биха 
затруднили подхождането към и от училището.

3. Пожари -  възможни са при повреди в ел. инсталацията или умишлен палеж.
4. При аварии в АЕЦ -  ще се създаде сложна радиационна обстановка, която ще наложи 

провеждането на редица мероприятия:
♦♦♦ използване на ИСЗ
❖  заемане на предварително определените захерметизирани помещения
❖  провеждане на йодна профилактика по нареждане на M3
❖  Засилване на личната и обществена хигиена

У.ПОДДЪРЖАНЕ НА УЧИЛИЩНА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ 
ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ.

А/ ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ.

В ДФСГ „Интелект” са изградени:

1. Щаб за координация.
1.1 .Състав на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите /определя се със 

Заповед на директора на ДФСГ „Интелект”, съгласно Приложение №1/.

1.2.Задачи на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите:

1.2.1. Организира защитата на учениците, педагогически, административния и 
помощен персонал на училището ДФСГ „Интелект” при възникване на бедствия, аварии, 
катастрофи и пожари.

1.2.2. Планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. Поддържа органите и групите в готовност за действия при възникване на 

бедствия, аварии, катастрофи и пожари.

2. Група за наблюдение и оповестяване
2.1. Състав на групата /определя се със Заповед на директора на училището (ПГ, 

СОУ, ОУ, НУ) в зависимост от конкретните условия и възможности - Приложение2/.
2.2.Задачи на групата:
2.2.1. Организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, 

аварии, катастрофи пожари в района на учебното заведение;
2.2.2. Обхожда района на училището ДФСГ „Интелект” веднага след бедствие, 

авария, катастрофа или пожар и да осигури първата информация за пострадали и 
състоянието на сградния фонд;

2.2.3. Подпомага директора на при изясняване на цялостната обстановка след 
бедствия, аварии, катастрофа и пожари;

2.2.4. Информира своевременно директора за възникнали промени в обстановката.



3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста /определя се със Заповед на директора от предварително обучени 

лица от персонала за оказване на парва медицинска помощ - Приложение 2/
3.2. Задачи на поста
3.2.1. Участва в провеждането на всички санитарни и противо-епидемиологични 

мероприятия в ДФСГ „Интелект”
3.2.2. Подпомага в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 

спасяване на живота на пострадалите.

4. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита
4.1 .Състав на групата /определя се със заповед на директора- Приложение 2/
4.2. Задачи на групата:
4.2.1. Съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания;
4.2.2. При недостиг на ИСЗ да направи заявка до общината за осигуряване на 

необходимите количества;
4.2.3. Води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ;
4.2.4. Създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ;
4.2.5. Изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в 

началото на учебната година;

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита 
/херметизиране на помещения/

5.1. Състав на групата /определя се съгласно заповед директора - Приложение 2/
5.2.3адачи на групата
5.2.1. Ако има изградено защитно съоръжение /скривалище или ПРУ/ да:

-поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;
-направи разчет и разпределение на учениците/ за настаняване в помещенията на 

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

предназначение;
5.2.2. Ако няма изградено защитно съоръжение при необходимост да:
-определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;
-организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и 

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

помещенията Приложение № 10;
-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
6.1.1. Състав на групата /определя се съвместно с РСПБЗН за съответната община и 

Заповед на директора-Приложение 2/
6.1.2. Задачи на групата:
/Задачите се определят съвместно с РСПБЗН за съответната община и Заповед на 

директора-Приложение 2/.
/Дейността на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите, състава и 

задачите на групата за противопожарна защита, структурирането и разработването на План 
за защита на пребиваващите при пожар в училищната сграда се съгласува и разработва с



Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” /РСПБЗН/ за съответната 
община. Същият е неразделна част от този план.

VL ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ

1. На щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите
1.1.Оповестяване на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите се 

извършва съгласно Приложение 3.
Щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите се оповестява:
- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и 

пожар /т.е. при реална обстановка/;
- при провеждане на учение по общинския план за защита при бедствия;
- при проверка на готовността на щаба за изпълнение на плана за защита на 

пребиваващите-по време на провеждане на общо училищните тренировки (занятия), 
съгласно изготвения годишен план ;

- по решение на директора.
1.2.Привеждане в готовност на щаба за изпълнение на плана за защита на 

пребиваващите.
Щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите /съгласно Приложение 1/ 

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

-мероприятията за незабавно изпълнение;
-редът за действия;
-задачите;
-редът за обмен на информация по хоризонтала и вертикала;
-съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.

2. На групите
2.1. Оповестяване на групите
Оповестяването на групите се извършва съгласно Приложение № 4.
2.2. Привеждане в готовност на групите
Групите се събират на втория етаж в ДФСГ „Интелект”
Ръководителите на групите доуточняват задачите на всеки от членовете.
Получават се видовете имущества /Приложение №13/.

VII. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, 
АВАРИИ, КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ

Извършва се от Емил Кирилов Райков, а при отсъствие или невъзможност от 
дежурния главен учител ( Нели Цветкова, Ани Андреева, Денка Недялкова). При участие на 
съставни части на Единната спасителна система, ръководството се извършва от ръководителя 
на място на спасителните работи.

VIII. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ И 
ИНФОРМИРАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА УЧИЛИЩЕТО (ПГ, СУ, ОУ, НУ)

План за защита на пребиваващите при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и 
пожари се въвежда в действие по решение на директора на училището (ПГ, СУ, ОУ, НУ) или по 
разпореждане на кмета на общината.

1 .Оповестяване на личния състав:



1.1. В учебно време /Приложение № 5/ оповестяването се извършва от директора Емил 
Кирилов Райков или от дежурния главен учител (Нели Цветкова, Ани Андреева, Денка 
Недялкова)

1.2. В периода между две смени оповестяването се извършва от директора или от 
упълномощено от него отговорно длъжностно лице

-член на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите или дежурния 
учител за деня в училището (ПГ, СУ, ОУ, НУ), който поема временно ръководството и 
управлението на щаба.

1.3. Във времето от 19.00 ч. до 7.00 ч. оповестяването се извършва от: Анета Юлиева 
Стойкова

1.4. В почивните дни оповестяването се извършва от Емил Кирилов Райков.

За оповестяване се използват установените сигнали /Приложение №6/ или други 
предварително известни, чрез наличните възможности: /отбелязва се по какъв начин ще се 
извърши оповестяването/:

- радиоуредба;
- звънец;
- по друг познат на всички, установен начин

В ДФСГ „Интелект“ оповестяването се извършва чрез продължително биене на 
училищния звънец и евакуацията се осъществява по наличните евакуационни схеми.

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, 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:
-собствен склад стая №13
2.1 .Получаване на ИСЗ
2.1.1. ИСЗ се получават от домакина на училището ДФСГ „Интелект“, който се явява 

началник на групата за получаване и раздаване на ИСЗ. За необходимите /недостигащите/ ИСЗ 
ежегодно се изпраща заявка до кмета на общината /съгласно Приложение №7;

2.1.2. Осигурява се необходимия транспорт за получаване на ИСЗ /когато се 
съхраняват в отдалечен склад/.

2.2. Раздаване на ИСЗ
Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет /Приложение № 8/.
При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост /Приложение № 9/.

IX. УКАЗАТЕЛ С ТЕЛЕФОННИ НОМЕРА

Директор : Емил Кирилов Райков - 064/87001
Зам. директор: Милен Георгиев Първанов -  0889 242 157

/Записват се телефонните номера на длъжностните лица от щаба, ОД по ОбСС, ОКИЦ 
на ОУ „ПБЗН”-Плевен, ЕЕНСП-112, представителите на други ведомства и организации, 
имащи отношение към защитата при възникване на бедствия, аварии катастрофи и пожари/ - 
Приложение № 13



X. КАРТА

Нанасят се :
-местонахождението на ДФСГ „Интелект”
-маршрут за извеждане пеша;
-местата за изчакване на автобусите;
-местата за разполагане след възникване на бедствието; 
-възможните заливни зони от:
-реки;
-язовири;
-други хидросъоръжения.

XI.CXEMA НА УЧИЛИЩЕТО ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“

Схемата се изготвя в два екземпляра. По един за ДФСГ „Интелект“ и за общината.
Изготвя се обща схема на ДФСГ „Интелект“ и схема на всеки етаж. На схемите се нанасят: 

-местата на стаи;
-общи помещения, складове и др.;
-стълбища;
-спални помещения;
-санитарни възли ;
-местата на съсредоточаване на хора;
-местата за съхраняване на опасни вещества.

ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СИЛНИ
ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1. В близост до ДФСГ „Интелект” няма наличие на обекти, които при земетресение биха 
предизвикали вторични поражения.

2. Органи и сили, с които ще си взаимодейства: РИО-Плевен ; Дежурен служител в ОЦ 
на РДПБЗН ; ОД в ОбСС-Плевен; ОД - 1 РУП-Плевен; ОД РУПБС-Плевен.

3. Ред за действие на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) на 
ДФСГ „Интелект”.

След преминаване на труса /около 60 сек./ под ръководството на директора 
(упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) се извършва следното:

3.1. Организира оглед за уточняване на обстановката в училището (ПГ, СУ, ОУ, НУ)- 
наличие на пострадали ученици и персонал, размер на разрушенията, има ли 
възникнали пожари, повреди по комунално-енергийната система и др. и определя 
пътищата за извеждане на учениците и персонала;

3.2. Незабавно се информира оператора на тел. 112 (дежурния служител в ОКИЦ на ОУ 
„ПБЗН”-Плевен-820112) за създалата се обстановка и искане за оказване на помощ 
от съставните части на Единната спасителна система.

3.3. Организира извеждане на учениците веднага след първия трус/ след около 60 сек/ 
на определеното място -  плочника, тротоара зад училищната сграда;

3.4. Организира оказване на първа долекарска помощ на пострадалите и 
транспортирането им до болнични заведения;

3.5. Отговорниците на групи извършват проверка на изведените ученици. Ако има 
липсващи, се организира издирването им в сградата;



3.6 Прави необходимите донесения до дежурния служител в ОКИЦ на ОУ „ПБЗН”- 
Плевен и ОД по ОбСС в съответната община. Поддържа непрекъсната връзка с 
оперативните дежурни на.съответните структури.

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

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

ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА
НАВОДНЕНИЕ

1 .Прогнозна оценка за въздействие върху ДФСГ „Интелект”.
В близост ДФСГ “Интелект” не съществуват водни обекти. Училището е в гр. Плевен и 

при скъсване на язовирните стени на язовирите: “Кайлъка”, ’’Тотлебенов вал”, ’’Мъртвата 
долина 1”, „Мъртвата долина 2” не е възможно, водата да стигне района на училището, т.к. се 
намира във високата част на града.

Не съществува вероятност при при продължителни и проливни дъждове да възникне 
наводнение на територията на училището. Поради непочистени отводнителни канали, 
съоръжения шахти и т.н. е невъзможно наводняване.

2.Сигнали за оповестяване.
-звънец.
3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат.
4. Ред за действие

4.1 .При опасност от наводнение
Дейност на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице) на ДФСГ 
„Интелект”, при получаване на сигнал за опасност от възникване на наводнение от 
Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност в община:
4.1.1.Организира дежурство и поддържа връзка с дежурния служител в ОКИЦ на ОУ 
„ПБЗН”-Плевен и ОД по ОбСС в общината;
4.1.2.Осигурява изпълнението на всички решения, взети от кмета на общината;
4.1.3.Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията , в които 
има опасност от наводнение;
4.1.4.0рганизира временно прекратяване на заниманията в помещения, застрашени от 
наводнение;
4.1.5.Доуточнява маршрутите и местата за установяване до преминаване на опасността.
4.2. След възникване от наводнение
4.2.1 .Оповестява личния състав;
4.2.2. Прекратява учебните занимания;
4.2.3.Организира своевременно извеждане на учениците и персонала на безопасно място и 
дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4.Предава донесение до Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност (ОД 
по ОбСС) за състоянието на ДФСГ „Интелект” и при необходимост иска конкретна 
помощ.

5. Места и маршрути за извеждане пеша.
6. Действия след напускане на наводнената зона.

6.1. Издирва и се грижи за ученици, чиито семейства са пострадали от наводнението;
6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадалите ученици.



ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА СНЕЖНИ
БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно 
действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при 
възникване на силен вятър, снежни бури, поледици и обледявания.

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
3. Ред за действие.
Дейността на директора (упълномощено от него отговорно-длъжностно лице), след като 

бъде уведомен от Оперативния дежурен по Общински съвет по сигурност^се изразява в:
3.1.Осигурява режим на водните и парни инсталации за изключване възможността от 

замръзване, възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2.Осигурява почистването и опесъчаването входовете, изходите и подходите към 

сградата и района на училището ДФСГ „Интелект“;
3.3.Поддържа непрекъсната връзка с ОД по ОбСС за помощ и указания;
ЗАОрганизира извозването на учениците и персонала до местоживеенето, ако ДФСГ 

„Интелект” се намира в друго населено място или е в извън населен район.
3.5.При невъзможност за придвижване до местоживеенето, организира настаняването на 

учениците и персонала в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на 
възможността за завръщането им по домовете;

3.6.Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;
3.7.Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на 

учениците и персонала и тяхното местонахождение;
3.8.Организира информиране на учениците и персонала за правилата за действия при 

създадената обстановка;
3.9.При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до ОД по ОбСС, РИО и 

Общинската администрация за временно прекратяване на учебните занятия.

4. Места за настаняване

ЧАСТ ПЕТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА АВАРИИ И 
ИНЦИДЕНТИ В ПРОМИШЛЕНИ ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА

УЧЕНИЦИТЕ И ПЕРСОНАЛА

1.Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
2.Ред за действие.
След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на силно 

действащи отровни вещества, директорът на училището ДФСГ „Интелект“ извършва 
следното:



2.1 .Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и количеството на 
изтеклите /изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката и скоростта 
на вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на ДФСГ 
„Интелект”;

2.2.Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;
2.3.Незабавно оповестява учениците и персонала в ДФСГ „Интелект” и дава указания за 

действия;
2.4.Осигурява охрана на ДФСГ „Интелект”.
2.5 Ако параметрите на аварията позволяват извеждане от сградата:
2.5.1.Организира максимално бързото извеждане на учениците и персонала от сградата и 

застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на токсичния 
облак на безопасно място -  плочника пред оградата на гимназията и детската градина 
и тревните площи към спирката на тролей №5.

/посочват се маршрутите и безопасните места/
2.5.2. Изготвя и информация до Дежурния по Общински съвет по сигурност /ОбСС/ за 

създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;
2.5.3.Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки за 

транспортиране на пострадалите до болнично заведение.
2.6Лко параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:
2.6.1.Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците, отдушниците и 

херметизирането на предварително определените за целта помещения с подръчни 
средства и материали ;

2.6.2. Организира своевременното раздаване на наличните ИСЗ и памучно-марлени 
превръзки за защита на дихателните органи и съответните разтвори за неутрализиране 
на промишлените отровни вещества;

2.6.3. Организира извеждането на учениците и персонала в безопасната част 
/предварително определените за целта помещения в училището ДФСГ „Интелект“ в 
зависимост от промишлените отровни вещества ;

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

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

Забележка: 1. Когато в ДФСГ „Интелект” няма защитно съоръжение или ПРУ 
предварително се определят помещения за херметизация. Същите се херметизират с 
предварително осигурени изолиращи материали /лейкопласт, тиксо, хартиени ленти и 
лепило, тъкани и др./

2. За осигуряване на учениците и персонала 100% със ИСЗ, предварително се осигуряват 
противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени превръзки.

ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР

ПОЖАР В СГРАДАТА НА ДФСГ „Интелект”
/ Дейността на ръководството на ДФСГ ..Интелект” състава и задачите на групата за 

противопожарна защита, структурирането и разработването на План за защита на 
пребиваващите при възникване на пожар в сградата на ДФСГ „Интелект” се съгласува и 
разработва със съответната Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” 
/РСПБЗН/ в общината. Същият е неразделна част от този план.



ЧАСТ СЕДМА

ПЛАН ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ 
ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1 .Органи и групи, с които ще си взаимодействат.
2. Дейност на ръководството на ДФСГ „Интелект” при авария в АЕЦ или трансгранично 

радиоактивно замърсяване.
2Л. Дейност на ръководството при опасност от радиоактивно замърсяване:

2.1.1 .Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
2.1.2.0повестява учениците и помощния персонал;
2.1.3.Организира раздаване на индивидуалните средства за защита в съответствие с 

извършените измервания и определените ръстове на противогазите на учениците.
2.1.4.Извършва инструктаж за правилни действия и поведение при радиоактивно 

замърсяване;
2.1.5.Осигурява във всяка стая един прозорец за проветряване, покрит с плътен 

памучен плат;
2.1.6.0сигурява средства и разпорежда херметизиране на всички останали прозорци, 

врати и отдушници-дървена дограма.
2.1.7. Прекратява занятия на открито, както и всички извън дейности, изискващи 

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

2.1.8. Подготвят табелки с надпис “Водата -  забранена за пиене”
2.1.9. Монтират се “виндфанг” /полиетиленови завеси/ пред и входовете столовата и на 

ДФСГ „Интелект”;
2.1.10. Осигурят се необходимите количества повърхностно-активни препарати 

/перилни/ за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване;
2.1.11. Осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за обработка на 

хранителните продукти в столовата;
2.1.12. Подготвя и оборудва места за изтупване на връхните дрехи и съхраняването им;
2.1.13. Определя и оборудва места за измиване на ръцете;
2.1.14. Привежда в изправност остъклението и затварянето на прозорците и вратите;
2.1.15. Организира вземане на проби на водата и храната и се изпращат за анализ в 

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

състав;
2.1.17. При получаване указания от ОД по ОбСС за раздаване на йодни таблетки, 

цялостната дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с 
изградените санитарни постове;

2.1.18. Разяснява на учениците какво трябва да бъде тяхното поведение след отлагането 
на радиоактивен прах. Акцентира се върху завишените изисквания към тяхната 
лична хигиена;

2.1.19. Актуализира Плана за защита на пребиваващите в съответствие с настъпилите 
промени-кадрови, имена и телефони за връзка на регионални структури и т.н.

2.2. Дейност на ръководството след радиоактивно замърсяване:
Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на района 

се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
2.2. 1. Проветряване на помещенията става за кратко време и само през прозорец с 

опънат плътен памучен плат;



2.2.2. Забранява излизането на учениците извън сградата на ДФСГ „Интелект” до второ 
нареждане;

2.2.3. Забранява пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
2.2.4. Движението извън ДФСГ „Интелект” става само с индивидуални средства за 

защита-противогази или памучно-марлени превръзки;
2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливане с вода;
2.2.6. Пред входовете, стълбището и столовата се поставят мокри изтривалки, които се 

сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
2.2.7. Площадките пред ДФСГ „Интелект” се измиват ежедневно с вода;
2.2.8. Забранява тичането по коридорите и стаите, за да не се вдига прах;
2.2.9. В столовата не допуска ученици с връхни дрехи и недобре почистени обувки;
2.2.10. Изгражда група за ежедневен контрол на храната в столовата. До осмото 

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.

3. Осигуряване на мероприятията.



Приложение № 1

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училище

гр. Плевен, ж. к. “Дружба“, тел.: 064/ 870 014, тел./ факс: 064/ 872 895, e-mail: dfsgintelekt@abv.bg, www.dfsg-intellect.com

З А П О В Е Д

№ / ,2022год.

На основание чл.36, т.1 от Закона за защита при бедствия и правилното организиране 
действията на личния състав при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари на 
територията на ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ -  ПЛЕВЕН

ОТНОСНО: Изграждане на щаб за координация за защита при възникване на бедствия, аварии,

Под мое ръководство да се изгради щаб за координация на дейностите по защитата при 
възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари в състав:

1. Милен Първанов -  ЗДАСД
2. Павлин Пеев - домакин
3. Юлия Георгиева -  учител
4. Галя Христова -  старши учител
5. Теодор Петков - учител

За работно място на щаба определям -  канцеларията на домакина. Телефон за свръзка -  
064 872 895.

С текста на настоящата заповед да се запознае целият личен състав. Контрол по изпълнение 
на заповедта възлагам на Галя Димитрова -  ЗДУД.

катастрофи и пожари

Н А Р Е Ж Д А М :

Емил Райков
Директор на ДФСГ „Интелект “

mailto:dfsgintelekt@abv.bg
http://www.dfsg-intellect.com


Приложение № 2

ДЪРЖАВНА ФИНАНСОВО-СТОПАНСКА ГИМНАЗИЯ “ИНТЕЛЕКТ”
Иновативно училище

гр. Плевен, ж. к. “Дружба“, тел.: 064/ 870 014, тел./ факс: 064/ 872 895, e-mail: dfsgintelekt@abv.bg, www.dfsg-intellect.com

З А П О В Е Д

№ ................. / .........................2022 г.

На основание чл.259, ал.1 от ЗПУО във връзка с чл.36 от Закона за защита при бедствия, 
правилното организиране действията на личния състав при възникване на бедствия, 

аварии, катастрофи и пожари на територията на ДФСГ „Интелект“ -  гр. Плевен и 
моя Заповед №................. / .................... 2022 г.

Н А Р Е Ж Д А М :

Групите за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари в гимназията, са както
следва:

1. Грула за наблюдение и оповестяване:
Ръководител: Павлин Пенев

Членове: 1. Димитър Симеонов 
2. Димитър Данаилов

2. Санитарен пост:
Ръководител: Валентина Личева

Членове: 1. Красимира Петкова 
2. Мария Тодорова

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ): 
Ръководител: Павлин Пенев

Членове: 1. Галя Димитрова 
2. Петя Едрева

4. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (ЗС): 
Ръководител: Павлин Пенев

Членове: 1. Красимира Петкова 
2. Петя Едрева

5. Грула за противопожарна защита:
Ръководител: Павлин Пенев

Членове: 1. Тодор Мачев 
2. Иван Тодоров

Заповедта да се сведе до знанието на лицата за сведение и изпълнение. Контрол по 
изпълнение на заповедта възлагам на Милен Първанов - ЗДАСД.

Емил Райков
Директор ДФСГ „Интелект“ гр.Плевен

mailto:dfsgintelekt@abv.bg
http://www.dfsg-intellect.com


Приложение № 3

СХЕМА

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА НА 
ПРЕБИВАВАЩИТЕ, УЧЕНИЦИТЕ, УЧИТЕЛИТЕ, И АДМИНИСТРАТИВНИЯ И 

ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ, АВАРИИ, 
КАТАСТРОФИ И ПОЖАРИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ - ПЛЕВЕН

УЧЕНИЦИ
адм. и помощен персонал

i .................

Личен състав на групите

Охрана
помощен персонал, ученици)

ПОДАЛ СИГНАЛ ЗА 
OJUACMUCI IA

ДИРЕКТОР
тел. 87 00 14



Приложение М 4,5

СХЕМА
на оповестяване на ЕСС при възникване на бедствия, аварии, катастрофи и пожари на 

територията на ДФСГ „ИНТЕЛЕКТ“ - ПЛЕВЕН



Приложение № 6

ТАБЛИЦА
за сигналите за оповестяване и средствата за предаването им

№
по

ред

Н аи м ен ован и е  
на сигнала

Н ачин  на предаван е на си гн ал а  чрез наци он алн и те и м естн и те ради оп р едав ател и
и р адиор етр ансл ац и он н и  възли С и р ен н а  си стем а Д руги

С локом оти вн и

1. "В ъздуш на
опасност"

"В ним ание! В ним ание! В ним ание!
В ъздуш на опасност! В ъздуш н а опасност! В ъздуш на оп асн ост!"-текстът се п овтаря  
н яколкократно, след  което се дават  указания за поведението  на учениците и персонала.

П р ек ъ сн ат  вой на 
ел ек тр о м ех ан и ч н и  и 
ел ектр о н н и  си рен и  в 
п р о д ъ л ж ен и е  на 3 мин.

сви рки , клаксони, 
кам бани  и др. С 
чести  удари  по 
звучащ и  
предм ети

2.
"О тбой от 
въздуш на 
опасност"

"В ним ание! В ним ание! В ним ание!
О тбой от въздуш на опасност! О тбой  о т  въздуш на опасност! О тбой  от  въздуш на 
оп асн ост!" - текстъ т  се повтаря няколкократно, след  което се дават указания за 
п оведен и ето  на учениците и персонала.

Н еп р ек ъ сн ат  вой  на 
ел ектр о м ех ан и ч н и  и 
ел ектрон н и  си рен и  в 
п род ъ л ж ен и е  на 3 мин.

-

В ой  на ел ектрон н и  
си рен и  в п родъ лж ен и е 
на 3 м ин., п оследван  от 
у к азан и я  за  п оведен и ето  
н а  у ч ен и ц и те  и 
п ерсон ала .

3.
"О пасност от 
радиоактивно 
заразяване"

"В ним ание! В ним ание! В ним ание! Радиоактивно заразяване. Радиоактивно заразяван е. 
Р адиоактивно заразяване" - текстъ т  се повтаря няколкократно , след  което се дават  
указания за поведението  на учен и ц и те и персонала.

С чести  удари  по
звучащ и
предм ети

В ой  на ел ектрон н и

4.

"О пасност от 
хим ическо  и 
бактериологичес

"В ним ание! В ним ание! В ним ание! Х им ическо  (бактериологично) заразяване. 
Х и м и ч еско  (бактери ологи чн о) заразяване. Х им ическо (бактери ологи чн о) заразяван е" -  
текстъ т  се повтаря н яколкократно, след  което се дават указания за поведението  на

си рен и  в п родъ лж ен и е 
на 3 м ин ., п оследван  от 
у к азан и я  за  п оведен и ето

С чести  удари  по
звучащ и
предм ети

ко заразяване" учен и ц и те и персонала. на уч ен и ц и те  и 
персон ала.

5. "Н аводнение"

"В ним ание! В ним ание! В ним ание!
О п асн ост от  наводнение. О п асн ост  от наводнение. О п асн ост от наводнение" - тек стъ т  
се повтаря няколкократно, сл ед  което се дават указания за поведението  на учен и ц и те  и 
персонала.

В ой  на ел ектрон н и  
си рен и  в п родъ лж ен и е 
на 3 м ин., п оследван  от 
ук азан и я  за  п оведен и ето  
н а  учен и ц и те  и 
п ерсон ала .

-


