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УТВЪРЖДАВАМ: ………………………… 

Татяна Михайлова   

/Директор на 44. СУ „Неофит Бозвели”/ 

 

 

 

 

П Л А Н 

ЗА РАБОТАТА НА КОМИСИЯТА ЗА ЗАЩИТА  

ПРИ БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ 

В 44. СУ „НЕОФИТ БОЗВЕЛИ“ 

ПРЕЗ 2020/2021 УЧЕБНА ГОДИНА 

 

 

 

 

 

 

 

Настоящият план на училището е приет с решение на педагогически съвет, 

проведен на 19.10.2020 г. и утвърден със заповед на директора 
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І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Комисията е изградена съгласно със заповед № 1105/ 14.09.2020 год. на 

директора на училището и се състои от: 

Председател: Светлана Първанова 

Членове: Галина Тодорова Пантова 

Севдалина Велчева Николова  

Деметра Георгиева Димитрова 

2. Обучението на учениците за защита при бедствия, аварии и катастрофи и за 

оказване на първа долекарска помощ е задължително и се осъществява в 

съответствие с държавните образователни изисквания (Указание на МОН за 

обучение при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа 

помощ). 

 

ІІ. ОРГАНИЗАЦИЯ 

1. Извършва се от директора на учебното заведение със съдействието и участието 

на длъжностни лица от РСПАБ. 

2. Подготовката се осъществява от класните ръководители. 

3. Занятията се провеждат в часа на класа. 

4. При подготовката на учебните занятия и за реализирането на настоящия план 

се използват учебно-методически пособия и помагала, специализирана 

литература,  инструктивни материали от МОН и периодичния печат, тематични 

предавания по телевизията и радиото и др. 

 

ІІІ. ЦЕЛИ 

1. Опазване на живота и здравето на учениците и на  педагогическия и 

непедагогическия персонал в училището при бедствия, аварии и катастрофи. 

2. Формиране на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на 

безопасността (личната и на околните) у учениците, придобиване на основни 

знания и умения за разпознаване и оценка на опасните ситуации и вредните 

фактори в околната среда и оказване на адекватна помощ в случай на опасност. 
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ІV. ЗАДАЧИ 

1. Организиране защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи. 

2. Работа с  учениците и персонала за придобиване на  психологическа 

устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение при бедствия, 

аварии и катастрофи. 

3. Превантивно запознаване на учениците с правилата за предотвратяване, 

основните опасности и препоръчителното поведение при различни бедствия, 

аварии и катастрофи. 

4. Повишаване нивото на професионална подготовка на персонала, преодоляване 

на безотговорността и липсата на компетентност за правилно поведение в 

екстремни ситуации. 

 

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Запознаване на учениците в часа на класа с темите по ППО и защита при бедствия, 

аварии и катастрофи, предвидени за съответния клас  съгласно Указанието на 

МОН за обучение при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и оказване на първа 

помощ. 

Отговорник: класните ръководители 

Срок: по график  

 

2. Осъществяване на контрол по провеждането на темите по ППО и защита при 

бедствия, аварии и катастрофи. 

Отговорник: директорът 

Срок: постоянен 

 

3. Осъществяване на контакт със специализираните органи и осигуряване на 

съдействието им за провеждането на часовете по ППО и защита при бедствия, 

аварии и катастрофи. 

Отговорник: директорът 

Срок: постоянен 
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4. Запознаване на педагогическия и непедагогическия персонал на училището с 

евакуационната схема на училищната сграда и проиграване на плана за евакуация. 

Отговорник: комисията за защита при 

БАК, класните ръководители 

Срок: м. октомври, м. април 

 

5. Запознаване на педагогическия  и непедагогическия персонал на училището с 

плана за действие при бедствия, аварии и катастрофи. 

        Отговорник: Светлана Първанова 

Срок: м. октомври 

 

6. Поставяне на евакуационните схеми, плана за действие при при пожар, бедствия, 

аварии и катастрофи и телефонните номера на Гражданска защита и и ППО до 

входната врата на училището на видно място. 

Отговорник: комисията за защита при 

БАК 

Срок: м. октомври 

 

7. Осъществяване на контрол върху помощния  и обслужващия персонал за 

спазването на изискванията за противопожарна безопасност. 

Отговорник: директорът, ЗАСД 

Срок: постоянен 

 

8. Осъществяване на постоянен свободен достъп до всички сгради, помещения, 

съоръжения и водоизточници. 

Отговорник: охранителят 

Срок: постоянен 

 

9. Осигуряване на свободен достъп през коридорите, проходите и входовете чрез 

редовно почистване от материали, възпрепятстващи преминаването, и 

снегопочистване при зимни условия. 
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Отговорник: хигиенистите, работникът 

по поддръжката 

Срок: постоянен 

 

10. Своевременно изнасяне на горими отпадъци и смет от училищната сграда. 

Отговорник: хигиенисти, ЗАСД 

Срок: постоянен 

 

11. Периодичен контрол за липса на материали и съоръжения, възпрепятстващи 

свободното придвижване, на тавана, стълбищата, коридорите и изходите. 

Отговорник: работникът по 

поддръжката 

Срок: постоянен 

 

12. Проверка и поддържане на изправността и чистотата на наличните 

противопожарни уреди. 

Отговорник: хигиенистите, ЗАСД  

Срок: постоянен 

 

13. Системно припомняне на учениците при всяко организирано напускане на 

сградата на правилата, поведението и действията им в случай на злополука или 

бедствие. 

Отговорник: учителите 

Срок: постоянен 

 

14. Запознаване на длъжностните лица със съдържанието на Наредба №3 за пожарна 

безопасност на обектите в експлоатация ( ДВ, бр. 54 / 1997 г.). 

Отговорник: директорът 

Срок: м. октомври 
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15. Осигуряване на необходимото противопожарно оборудване. 

Отговорник: директорът 

Срок: м. октомври 

 

16. Сформиране и подготовка на младежки противопожарен отряд „Млад 

огнеборец”. 

Отговорник: Евелина Миленкова 

Срок: м. март, април 

 

 


