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Комисията при бедствия аварии и катастрофи 
за учебната 2020/2021 година

X. ОБЩf ПОЛОЖЕНИЯ
1. Комисията е избрана на заседание на педагогическия съвет и е в 

състав:
Председател: Халил Имамов
Членове: Юлвие Гърбева

Гюлка Гегова
2. Планът на комисията е приет на заседание на педагогическия 

съвет на 1 октомври 2020 г.
3. През учебната 2020/2021 година обучението по настоящия план се осъществява по учебна програма за
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обучение на учениците за действие при бедствия, аварии, катастрофи и пожари утвърдена от Министъра на 
образованието и науката, и съгласувана с Началника на Гражданска защита на Република България.

4. Обучението е задължително и се осъществява в съответствие с държавните образователни 
изисквания.

II. ОРГАНИЗАЦИЯ
1. Извършва се от директора на училището със съдействието и участието на длъжностни лица от 

местните организации на Гражданска защита, Противопожарна охрана и Български червен кръст.
2. Подготовката се осъществява от учители, определени със заповед на директора.
3. Занятията се провеждат от класните ръководители в часа на класа през учебната година, а тези по 

защита при бедствия във време и място, съобразени с конкретните специфични условия за обучение.
4. При подготовката на учебните занятия за реализирането на настоящия план се използва: 

специализирана литература, тематични предавания по телевизията и радиото, инструктивни материали от 
централния и местен печат, учебно-методически помагала и други.

III. ЦЕЛИ
1 . Опазване живота и здравето на учениците, на педагогическия и непедагогическия персонал в 

училище и извън него.
2. Формиране у учениците на съзнателно и отговорно отношение към въпросите на личната безопасност 

и тази на околните, придобиване на основни знания и умения за разпознаване и оценка на опасните 
ситуации и вредните фактори в околната среда и оказване на помощ в случай на опасност.

IV. ЗАДАЧИ
1. Формиране на система от специални знания, умения и навици, необходими за успешната адаптация 

към живота.
2. Придобиване на психологическа устойчивост към стреса и готовност за адекватно поведение в 

ежедневните контакти с техниката, природата и хората.
3. Разширяване кръгозора на знанията на учениците чрез запознаване с основните опасности, 

способите за тяхното предотвратяване и защитата на човека от въздействия с опасен характер, 
предизвикани от различни източници.

4. Повишаване нивото на професионална подготовка и намаляване на безотговорността и неумението 
правилно да се определи собственото поведение при екстремни ситуации.

5. Да се познават основните характеристики на вероятните производствени аварии, природни и 
социални бедствия и пожари на територията на Република България и съответния регион.

6. Формиране умения и навици у учениците за мотивирано поведение при бедствия, отговорно отношение 
към въпросите за личната безопасност и придобиване на практически умения за оказване на първа помощ.

7. Да се ограничи достъпа на случайни и съмнителни лица в сградите на училището и да се осигури 
рационален пропускателен режим.

V. ДЕЙНОСТИ И МЕРОПРИЯТИЯ
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V.1 ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ,аварии и катастрофи
1. Да се изготви и изпрати в РДПДЗН гр. Благоевград за съгласуване график за провеждане на 

обучението за защита при бедствия, аварии и катастрофи (БАК).
Отговорник ПДАСД, срок м.септември 2020 г.
2. Да се спазва учебната програма, която е разработена в съответствие с изискванията на Закона 

за народната просвета и е съобразена с възрастовите, физиологичните и психологични особености на 
учениците.

Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
3. Да се вземат в часа на класа темите по защита при бедствия, съгласно разпределението на 

учебното време по теми.
Стговорници класните ръководители, срок постоянен.
4. Да се осъществи контрол по провеждането на темите по защита при бедствия.
Отговорник ПДАСД, срок текущ.
5. Занятията по защита при бедствия да се провеждат през учебната година във време и място, 

съобразени с конкретните специфични условия на обучение.
Отговорници класните ръководители, срок постоянен.
6. В часа на класа да се проведе тренировка на тема: „Евакуация на учащи се при БАК".
Отговорници класните ръководителил, срок през годината.
7. Да се изучат най-вероятните екстремни ситуации, техните особености и възможни последствия. 
Отговорници класните ръководители, срок постоянен.
8. Да се проведе обучение за действия на учениците и поведение в екстремни ситуации.
Отговорници класните ръководители, срок през годината.
9. Да се изградят практически умения и навици и да се формира поведенческа психология за защита 

и самозащита при екстремни ситуации, чрез провеждане на семинар с учениците.
Отговорници класните ръководители, срок през годината.
10. Да се проведе тренинг два пъти през учебната година с цел да се придобият практически умения 

за оказване на първа помощ, да се придобият практически навици по използването на индивидуални и 
колективни средства за защита и различни противопожарни уреди и съоръжения.

Отговорник ПДАСД, срок по график.
11. Да се търси съдействие от специализираните органи при провеждане на часовете по гражданска 

защита.
Отговорници класните ръководители, срок постоянен.
12. Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, коридорите и изходите. 
Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
13. Да се изготви планираща документация заповеди, указания, графици и други.
Отговорник ПДАСД, срок м.септември 2020 г.
14. Да се изучи от учениците евакуационната схема на училищната сграда и да се проиграе планът
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за евакуация, като се отрази в материалната книга.
Отговорници класните ръководители, срок през годината.
15. Да се извърши проверка на готовността на учениците, педагогическия и непедагогическия 

персонал за евакуация при стихийни бедствия.
Отговорник ПДАСД, срок през годината.
16. Преди всяко организирано напускане на училищната сграда да се провеждат разговори с 

учениците за припомняне на правилата, поведението и действието на учениците в случай на злополука или 
бедствие.

Отговорници съответните учители, срок постоянен.
V.2 ПРОТИВОПОЖАРНА ОХРАНА
1. Да се изготви План за пожарната безопасност в училището, като същият се утвърди от директора 

на учебното заведение и се съгласува с Началника на районната служба за противопожарна и аварийна 
безопасност (РСПАБ).

Отговорник Комисията, срок: м.септември 2020 г.
2. С гореопоменатия План да се запознаят всички ученици и целият трудов колектив.
Отговорник Директора, срок м.септември 2020 г.
3. Да се издаде заповед за противопожарната охрана в училището.
Отговорник Директора, срок м.септември 2020 г.
4. Да се запознае педагогическия и непедагогическия персонал с изискванията за противопожарна 

охрана.
Отговорник Директора, срок: м.септември 2020 г.
5. Да се следи за спазването на задълженията на помощния и обслужващия персонал за 

противопожарната безопасност.
Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
6. Да се изгради противопожарно ядро, като членовете му се обучат за действие с наличните 

противопожарни уреди и съоръжения.
Отговорник ПДАСД, срок м.септември 2020 г.
7. Да се спазват и изпълняват разпорежданията на РСПАБ.
Отговорник Директора, срок постоянен.
8. Да се актуализира плана за евакуация и да се окачи на видно място в обекта.
Отговорнек Директора, срок м. септември 2020 г.
9. Да се изготви план за действието на персонала по евакуацията на учениците при пожар. Същият 

да се проиграе, да се отрази в констативен протокол.
Отговорник ПДАСД, срок през годината.
10. Да се запознаят длъжностните лица със съдържанието на Наредба № 3 за пожарна безопасност на 

обектите в експлоатация (ДВ, бр. 54 от 1997 г.).
Отговорник Директора, срок м.октомври 2020 г.
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12. Да се осигури свободен достъп по всяко време към всички сгради, помещения, съоръжения и 
водоизточници.

Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
13. Да се устроят и поддържат евакуационните пътища и изходи съобразно изискванията на 

противопожарните строително-технически норми.
Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
14. Да се поддържат в изправност пътищата, проходите и входовете свободни от материали, а през 

зимата почистени от снега.
Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
15. Да се освободят от всякакви материали и съоръжения стълбищата, коридорите и изходите. 
Отговорник ПДАСД, срок постоянен.
16. Да се осигури необходимото противопожарно оборудване.
Отговорник Директора, срок постоянен.
17. Да се изготви списък на местата с локално отопление, вида на уредите и отговорниците за 

тяхното използване.
Отговорник ПДАСД, срок м.октомври 2020 г.
18. Да се извърши основна проверка на сградата и съоръженията в училището и да се набележат 

конкретни мерки за осигуряване на пожарната безопасност.
Отговорник Директора, срок текущ.

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ И КООРДИНАЦИЯ
РДВР
РИОКОЗ -регионални инспекция за опазване и контрол на общественото здраве 
службите за пожарна и аварийна безопасност (СПАБ);
Български червен кръст (БЧК);
Гражданска защита (ГЗ);
Главна инспекция на труда (ГИТ);
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