
 

 

 

 



 

 

I. РИСКОВЕ ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат, СЪГЛАСНО ОБЩИНСКИЯ ПЛАН ЗА 

ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ. 

 

1.ОСНОВНИ РИСКОВЕ: 

 1.1 ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 

Територията на Република България се характеризира със значителна сеизмична 

активност и е сред класифицираните като „втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. 

Според сеизмичното райониране на Република България, територията на община  Разгради в 

частност с. Топчии попада в зона с прогнозна VII степен по Европейската макросеизмична 

скала (EMS-98). Това е и първата макросеизмична скала, обединяваща инженери и сеизмолози 

като описанията на пораженията е внимателно документирана с приложен снимков материал и 

детайлни обяснения. Тя отменя скалата на Медведев - Шпонхоер  - Карник /МШК/ от 1998 г.  
В резултат от сеизмично въздействие е възможно възникване на следната обстановка на 

територията на гр. Кубрат: 
- Носещите конструкции на сградите да получат сериозни повреди; 
- Евентуално да има човешки жертви и пострадали; 
- Да бъде нарушено електрозахранването; 
- Да бъдат нарушени телефонните връзки; 
- Възможни са сериозни повреди на маршрутите за евакуация от сградата на ОУ „Христо 

Смирненски „ както и невъзможност за  използваемост  на  подходите за извършване на спасителните 
работи;  

-   Да се наруши снабдяването с питейна вода; 
-   Да се създаде пожароопасна обстановка; 
 

1.2 ПОЖАРИ 
  В сградата на  ОУ „Христо Смирненски „ е  възможно да възникне пожар в резултат на: 
-  Претоварване на електрическата инсталация от допълнително включени консуматори; 

       -    Самозапалване на вещества или материали при неправилно съхранение; 
 -   Нарушаване на правилата за пожарна безопасност при използване на огнеизточници; 
 -   При природни явления;  
-    При умишлено действие. 

      1.3. ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ,,КОЗЛОДУЙ” 
  При нарушаване на нормите на безопасна експлоатация и разрушаване на защитните 

бариери в АЕЦ ,,Козлодуй”, е възможно възникване на радиационна авария, съпроводена с 
изхвърляне на радиоактивни продукти в околната среда. 

Радиоактивна обстановка на част от територията на страната може да се очаква и при 
възникване на авария на АЕЦ извън страната и трансграничен пренос на радиоактивни 
продукти. 

В извънработно време населението се укриват по местоживеене. В работно време 
пребиваващите в сградата на ОУ „Христо Смирненски „ гр. Кубрат се укриват в  колективно 
средство за защита КСЗ- ПРУ. Използват се индивидуалните средства за защита. При 
необходимост се извършва йодна профилактика и евакуация. Строго се спазват санитарно 
хигиенните мероприятия. 

 
  
1.4. ПРИ АВАРИЯ В РИСКОВИ ОБЕКТИ 

   В гр. Кубрат няма рискове от аварии в обекти работещи с опасни химически вещества. 

Възможно е създаване на сложна обстановка, при инцидент с автоцистерни превозващи 

опасни химически вещества, ЛЗТ и горива. Образува се високата концентрация на парите на 

ПОВ в зоната на разлива и прилежащия район, което налага пребиваващите и служителите в 

близост да бъдат снабдени с индивидуални средства за защита и незабавно изведени от 

районите. 
 
 

1.5. НАВОДНЕНИЯ     
Наводнения могат да възникнат при обилни валежи и снеготопене.  



    1.6. УРАГАННИ ВЕТРОВЕ. СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНЕ 

        Макар и рядко се създават условия за възникване на ураганни ветрове, 

снегонавявания и обледавания, които биха могли да нанесат материални щети на ОУ „Хр. 

Смирненски” - Кубрат и представляват реална заплаха за служителите. 

    1.7. КРИЗИСНИ СИТУАЦИИ 
В резултат от засилване на терористичната дейност в международен мащаб напълно е 

възможно за постигане на определени цели, терористични организации да планират обекти за 
терористична дейност на територията на общината  

За извършване на терористичен акт може да се използват както взривни вещества, така и 
химическо и биологическо оръжие. 

 
    2.МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКОВЕТЕ ОТ 

БЕДСТВИЯ. 
 
     Защитата от земетресения, пожари, наводнения, ураганни ветрове, снегонавявания, и 

обледеняване, аварии на рискови обекти, радиационни аварии и кризисни ситуации в ОУ 
„Христо Смирненски „се осъществява чрез:  

    а)провеждане на превантивна дейност: 
      - провеждане на различни видове инструктажи (встъпителни/начален/ според 

естеството на работното място, периодични и други); 

      - теоретично обучение; 

      - практическа тренировка относно последователността на действия в случаи на 

възникнали критични ситуации в обекта най-малко веднъж в календарна година и изготвяне 

на протокол от Тренировъчно занятие с конкретизиране на: Темата, деня и часа на 

провеждането, броя на участниците и техните функционални задължения; 
      - поддържане на наличните съоръжения и уреди за начални гасителни действия в 

състояние на техническа изправност  и осигурен постоянен свободен достъп до тях. 
     б) провеждане на дейности по защита: 
      - Оповестяване за възникнали авария или пожар в обекта чрез викове „Пожар, 

пожар!”) от дежурният служител в обекта, констатирал на място възникналата ситуация. 

    - Служителя в обекта незабавно да се обади на телефон 112 – с точно указване на:  

    - наименование на обекта; 

    - точен адрес; 

           - място на възникналия пожар или авария.  
    в) подпомагане и възстановяване: 
      - Провеждането на НАВР се извършва под ръководството на председателя на щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите. 
       2.1 Цел на предприетите мерки за овладяване на извънредната ситуация. 
   - да се изучи, систематизира и анализира информацията за възможните земетресения, 

пожари, наводнения, ураганни ветрове, снегонавявания и обледеняване, аварии на рискови 
обекти, радиационни аварии и кризисни ситуации на територията на с. Топчии. 

   - да се прогнозират възможните преки и косвени краткосрочни, средносрочни и 
дългосрочни последствия за служителите и посетителите на ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат и 
нормалното функциониране на институцията.    

  - да се създаде предварителна организация за своевременно изпълнение на 
предвидените в плана действия.  

 
 

 
3.ОБЩА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЕКТА. 
 
ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат е разположена в сградата, намираща се на ул. ,,Лом“№1, 

като заема 27 стаи, от тях:  

                  - на първия етаж 8 стаи;  

                  - на втория етаж 11 стаи. 

                         - на трети етаж 8 стаи. 

 Сградата има три броя входове - изход, които се използва за евакуация на служителите и 

пребиваващите в ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат граждани. 

 ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат разполага общо с 28човека персонал. 

 
 



ІІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ. 

Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в производствени 

сгради и в сгради за обществено обслужване, съгласно чл. 36 от ЗЗБ, изготвят план за защита 

при бедствия на пребиваващите, който съдържа: 

- рисковете за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия; 

- мерките за защита на пребиваващите; 

- разпределението на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на 

предвидените мерки; 

- ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 

- времето за готовност за реагиране на структурите и лицата отговорни за изпълнение на 

предвидените мерки; 

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

Директорът на ОУ „Христо Смирненски „ гр. Кубрат: 

1. утвърждава и актуализира при промяна на обстоятелство плана; 

2. организира провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко веднъж 

годишно; 

3. изгражда и поддържа локални системи за оповестяване; 

4. създава и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на територията 

на обекта  

5. провежда обучение на персонала за защита при бедствия. 

Основните мерки включват:  

- своевременно анализиране на риска и прогнозиране характера и последствията от 

възможните бедствия, пожари и извънредни ситуации; 

- прогнозиране на вероятните загуби сред пребиваващите и персонала на обекта и 

изготвяне на необходимите разчети за евакуация.  

-  определяне на неотложни предпазни мерки за защита от възможни аварии; 

-  непрекъснато поддържане и актуализиране на плана за защита при бедствия на 

пребиваващите в ОУ „Христо Смирненски „ гр. Кубрат, правилата за осигуряване на 

здравословни и безопасни условия на труд и оказване на първа долекарска помощ при 

увреждане на здравето при работа; 

- провеждане на мероприятия за усвояване на плана за защита при бедствия на 

пребиваващите; 

- изграждане и поддържане в изправност на локалните системи за оповестяване на 

пребиваващите и персонала; 

-  поддържане непрекъснато взаимодействие с органите от ЕСС;  

- осигуряване от собственика на финансови и материални средства за реагиране при 

бедствия; 

Организацията и реализацията на плана за защита при бедствия на пребиваващите 

предполага предварително запознаване на персонала с неговото съдържание. Всеки член на 

персонала се запознава с Плана предварително, срещу подпис, преди да постъпи на работа. 

Организацията и реализацията на плана изисква осигуряването на необходимата техника, 

инструменти и материали, необходими за провеждане на НАВР. 

Всеки член на персонала трябва добре да знае задълженията си при възникване на 

бедствие или кризисна ситуация на територията на обекта. Отработването на съответните 

спасителни и защитни действия на персонала трябва да се извършват периодически на 

специални занятия и тренировки, като се изпълняват действията в плана за защита при 

бедствия на пребиваващите. Провеждането на НАВР се извършва под ръководството на 

председателя на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите. 

 

1.ДЕЙСТВИЯ ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 

След преминаване на труса /след около 60сек./ се извършва следното: 

1. Организира се наблюдение за уточняване на обстановката в ОУ „ Христо Смирненски“- 

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

и др. и определя пътищата за извеждане на пребиваващите; 



2. Организира се извеждането на пребиваващите веднага след първия трус /след около 60 

сек/ на определеното място - в двора  пред ОУ „ Христо Смирненски“, на разстояние по – 

далечно от височината на сградата; 

3. Организира се оказването на първа медицинска помощ на пострадалите и 

транспортирането им до болнични заведения; 

4. Прави се проверка на изведените служители. Ако има липсващи, се организира 

издирването им в сградата; 

5. Поддържа непрекъсната връзка с ОЦ на РДПБЗН /тел. 660583/, и със специалист 

Гражданска защита към община Кубрат тел 0879918159 за получаване на помощ и указания. 

 

 

2.ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ.  

1.При опасност от наводнение: 

- Организира се дежурство и се съгласува с ОЦ на РДПБЗН и Дежурен Общински Съвет за 

Сигурност – Разград /618132/; 

2. Осигурява се изпълнението на всички решения, взети от директора на ОУ „ Христо 

Смирненски“ , касаещи защитата при наводнение;. 

3. Организира се извеждането на пребиваващите веднага след подаден сигнал за 

наводнение; 

След възникване на наводнение: 

- Оповестява се личния състав; 

- Предава се информация до Гражданска защита към община Кубрат тел. /0879918159/ за 

състоянието на ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат и при необходимост иска конкретна помощ за 

изпълнение на мероприятията по осигуряване нормалното функциониране на институцията. 

 

 

3.ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 

1. Осигурява се режим на водните и парни инсталации за изключване възможността  от 

възникване на аварии и усложняване на обстановката; 

2. Организира се почистването и опесъчаването на района пред ОУ „ Христо Смирненски“ 

3. Поддържа се непрекъсната връзка с ОЦ на РДПБЗН и Дежурен Общински Съвет за 

Сигурност – Разград /618132/ за помощ и указания; 

4. Организира осигуряването на първа и долекарска помощ при необходимост; 

5. Организира информиране на близките за здравословното състояние на личния състав и 

тяхното местонахождение;  

6. Организира информиране на личния състав относно правилата за действия при 

създадената обстановка. 

 

 

4. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „ ГР. 

КУБРАТ, 

 
ДЕЙСТВИЯ 

 
НА ПЕРСОНАЛА ПРИ ПОЖАР 

 
При пожар или авария персонала в ОУ „Христо Смирненски „ трябва да извърши следните 

действия: 

 
№ по ДЕЙСТВИЕ ИЗПЪЛНИТЕЛ 

ред  /ОТГОВОРНИК/ 
1. Съобщаване на  тел.112 - Единен европейски номер за 

спешни повиквания. 

Открилият пожара 

 



2. Оповестяване на ръководството и на 

намиращите се в сградата на  ОУ „Христо 

Смирненски „ служители и пребиваващи. 

Открилият пожара 

3. Напускане на помещенията и сградата на 

ОУ „Христо Смирненски „ съгласно 

определените схеми и маршрути за 

евакуация. 

Всички присъстващи 

4. Изключване на ел. захранване чрез етажно или главно ел. 

табло. 

Служител по охраната или 

определен за това служител 

Ивайло Пашов 

Стоян Ченков 

5. Гасене или ограничаване на пожара с подръчни уреди за 

пожарогасене. 

Противопожарно ядро: 
Стоян Ченков 

Ивайло Пашов 

6. Насочване на служителите на „ПБЗН” и докладване за 

обстановката по евакуацията и пожарогасенето 

Служители от 

противопожарно ядро: 
Стоян Ченков 

Ивайло Пашов 

Планове за действия при пожар се разработват за всеки етаж от сградата. 

За всеки етаж се прави схема на помещенията, тяхното разположение, пожарен кран, ел. 

табло, пожарогасителна техника. 

 

 

 

Отговорник по ПБ: Стоян Ченков 

 

        /................................../ 

 

5. ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ 

ЗАМЪРСЯВАНИЯ, ХИМИЧЕСКА И БИОЛОГИЧЕСКА АВАРИЯ. 

В обекта осигуряването на химическа, биологическа и радиационна защита включва:  

 провеждане на мерки за предотвратяване и/или намаляване последиците от 

инцидента и аварията за персонала и околната среда; 

 оказване помощ на пострадалите; 

 ликвидиране на последиците от инцидента или аварията. 

Химическа, биологическа и радиационна защита се извършва чрез: 

 установяване възникването на инциденти и аварии и разпространението на опасни 

вещества и материали; 

 организиране на контрол, предупреждение и оповестяване за възникналата 

опасност от този вид заразяване; 

 създаване на организация и изпълнение на мерки за химическа, биологическа и 

радиационна защита; 

 създаване и поддържане на необходимия резерв от материално-технически 

средства за защита (включително и индивидуални средства за защита); 

 оказване на първа долекарска помощ на пострадалите; 

        ограничаване, локализиране и ликвидиране на зоните на радиационно и химическо 

замърсяване и биологическо заразяване. 

Мерките за радиационна защита са следните: 

           ограничаване на пребиваването на персонала на открито, чрез което се намалява 

преди всичко външното облъчване; 

           възможно по-плътно затваряне на помещенията; 

           предпазване от запрашване и вдишване на прах при работа и пребиваване на 

открито; 



           приемане на медикаменти, които възпрепятстват или намаляват инкорпорирането 

на определени радионуклиди ("йодна профилактика") - извършват се по указание на 

компетентните органи; 

           ограничаване на използуването на вода от открити водоеми за питейни нужди; 

           обработка (измиване, изкисване с честа смяна на водата, отстраняване на 

повърхностния слой) на хранителни продукти (предимно от растителен произход), които са 

замърсени с радиоактивни вещества; 

           ограничаване и спиране за различен период от време на консумацията на 

хранителни продукти при недопустимо високи концентрации на радионуклиди в тях - 

извършва се по указание на компетентните органи. 

Вземането на решение за оповестяване и за въвеждане в действие на настоящия план за 

действия при радиоактивно замърсяване зависи от конкретната оценка на радиоактивната 

обстановка от страна на компетентните органи и от мащаба на аварията в първите часове след 

констатирането и. 

Всички дейности за защита от радиоактивно замърсяване на персонала и пребиваващите в 

обекта са подчинени на разпореждането на Щаба за изпълнение на общинския план за защита 

при бедствия в общината. 

За обекта при нужда се заявяват противогази:  

- индивидуални средства за защита – ДП-1 – 80 броя, ДП-2 – 100 бр и ГП – 30 бр. 

- медикаменти за оказване на първа медицинска помощ + аптечки 

 

1. Дейност на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия на пребиваващите в 

ОУ „Христо Смирненски „ при опасност от радиоактивно замърсяване: 

2. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия; 

3. Оповестяване на личния състав; 

4. Инструктиране на личния състав; 

5. Осигурява се във всяка стая или кабинет един прозорец за проветряване, покрит с 

плътен памучен плат;  

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

по указаните от Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” 

способи; 

7. До един час след получаване на сигнала групата за раздаване на ИСЗ оборудва целият 

личен състав с наличните маски; 

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

9. В ОУ „Христо Смирненски „ да се консумират само бутилирани напитки и пакетирани 

в солидни опаковки храни; 

10. Да се монтират “виндфанг” /полиетиленови завеси/ на входовете на ОУ „Христо 

Смирненски „ 

11. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати /перилни/ 

за дезактивиращи разтвори и текстилни материали за почистване; 

12. Да се подготвят и оборудват места  за изтупване на връхните дрехи и съхраняването 

им; 

13. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете; 

14. Планира и провежда ежедневни инструктажи за радиационна защита на личния състав; 

 Дейност на Щаба за изпълнение на план за защита при бедствия на пребиваващите в  ОУ 

„Христо Смирненски „ след радиоактивно замърсяване допълнително следи да се извършва 

следното:               

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

плътен памучен плат;  

- Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане; 

- Движението извън сградата на ОУ „Христо Смирненски „ става само с ИСЗ - маски;  

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

- Пред входовете и стълбището се поставят мокри изтривалки, които се сменят често в 

зависимост от степента на радиоактивно замърсяване; 

- Площадката пред ОУ „Христо Смирненски „  се измива ежедневно с вода. 



 

ІІІ. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА, ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И 

ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

 

1.Органи за ръководство и контрол. 

Дейността по защита при бедствия на пребиваващите в сградата на ОУ „Христо 

Смирненски „ се организира и ръководи от Директора на ОУ „Христо Смирненски „ 

подпомаган от щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия и за взаимодействие с ОЦ 

на РДПБЗН. Съставът на щаба в ОУ „Христо Смирненски„гр. Кубрат е определен със Заповед 

№184/01.09.2015 год. на директора на ОУ „Христо Смирненски“ - Кубрат 

2.Отговорни структури и лица. 

За организиране на мероприятията и взаимодействието при тяхното изпълнение е 

назначен щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия в ОУ „Христо Смирненски „ 1. 

Ръководител на щаба – Володя Войков – отговаря за цялата дейност на щаба; 

2. Зам. ръководител на щаба –Катя Димитрова– отговорник по посрещането и 

взаимодействието със спасителните служби и медицинското осигуряване; 

3. Секретар – Лидия Георгиева – отговорник по реда и сигурността; 

4. Отговорник по свръзките и оповестяването – Денка Неделчева 

5. Отговорник по инженерната и противопожарната защита, материално - техническото 

осигуряване – Стоян Ченков 

6. Отговорник по транспорта – Ивайло Пашов 

 

IV. РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ. 

 

1.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ СИЛНИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ. 

 
В резултат от силни земетресения е възможно да възникнат следните аварии в ОУ 

„Христо Смирненски „ Повреди в носещата конструкция на сградата; 
- Прекъсване на  електрозахранването; 
- Прекъсване на телефонните връзки; 
- Повреди по маршрутите за евакуация от сградата;  
-    Прекъсване на  снабдяването с питейна вода; 
-    Възникване на пожари в сградата; 
Финансовото материално – техническото осигуряване на защита при бедствия се 

осигурява от търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им. 
За възстановяване на възникналите повреди по носещите конструкции на сградата, 

електрозахранването, телефонните връзки и снабдяването с питейна вода и щетите от пожари 
вследствие на земетресения ежегодно се планират и осигуряват средства от бюджета на ОУ 
„Христо Смирненски „  Кубрат 

 

2.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ НАВОДНЕНИЕ. 

 
 При наводнение е възможно да бъде наводнена мазата и част от първия етаж на сградата.   

В резултат от наводнението е възможно да възникнат следните аварии  в ОУ „Христо 
Смирненски „ 

-   Прекъсване на ел. захранването; 
-   Пожар вследствие на възникнало късо съединение; 
- Прекъсване на телефонните връзки. 
За възстановяване на възникналите повреди по електрозахранването, газоснабдяването, 

телефонните връзки  и щетите от пожари вследствие на наводнения  ежегодно се планират и 
осигуряват средства от бюджета на ОУ „Христо Смирненски „ Кубрат 

 
 

 

 

3.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ СНЕЖНИ БУРИ, ПОЛЕДИЦИ И 

ОБЛЕДЯВАНИЯ. 

 



      При снежни бури, поледици, и обледявания е възможно да възникнат следните аварии 
в ОУ „Христо Смирненски „:  

-   Прекъсване на ел. захранването; 
-   Пожар вследствие на възникнало късо съединение; 
- Прекъсване на  газоснабдяването; 
-    Прекъсване на  снабдяването с питейна вода; 
- Прекъсване на телефонните връзки. 
За възстановяване на възникналите повреди по електрозахранването, телефонните връзки  

и снабдяването с питейна вода, почистване на снега и опесъчаване на заледените участъци  
пред входа на ЦДГ ,,Гълъбче”, вследствие на снежни бури, поледици, и обледявания ежегодно 
се планират и осигуряват средства от бюджета на ОУ „Христо Смирненски „  

 
 

 

4.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ ПОЖАР В СГРАДАТА НА ОУ „Хр. 

Смирненски „ Кубрат 

При пожар е възможно да бъдат нанесени щети върху имуществото и сградата на  ОУ 

„Христо Смирненски „ 
   За възстановяване на възникналите щети по имуществото и сградата, вследствие на 

пожар ежегодно се планират и осигуряват средства от бюджета на ОУ „Христо Смирненски „ 
 

 

5.ОСИГУРЯВАНЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ 

ТРАНСГРАНИЧНИ РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ. 

 
   При авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания е възможно 

служителите на  ОУ „Христо Смирненски „ да бъдат заразени.  
   За защита на служителите от радиоактивно заразяване /закупуване на  ИСЗ, 

повърхностно активни препарати и материали/ ежегодно се планират и осигуряват средства от 
бюджета на ОУ „Христо Смирненски „ Кубрат 
 

 

V. ВРЕМЕ ЗА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ НА ОТГОВОРНИТЕ СТРУКТУРИ И 

ЛИЦАТА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ  

 

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието /аварията/ и мащабите.                     

Оповестяване на личния състав в ОУ „Христо Смирненски „: 

1. В работно  време оповестяването се извършва от Лидия Георгиева  

2. В почивните и празнични дни се извършва от дежурния Лидия Георгиева, която и 

временно поема, до пристигане на директора или упълномощено от него длъжностно лице, 

ръководството и управлението на необходимите мероприятия по защита на сградата; 

3. За оповестяване се използват  установените сигнали съгласно /Приложение 6/ ,,Сигнали 

за ранно предупреждение и оповестяване на населението” или, то се осъществява чрез 

наличните възможности: 

• телефон. 

Оповестяване се извършва съгласно /Приложение 3/ ,,Схема за оповестяване на членовете 

на щаба за изпълнение на плана за защита на пребиваващите в ОУ „Христо Смирненски „ 

1. При опасност и/или възникване на бедствие, пожар или извънредна ситуация; 

2. При провеждане на учение по плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ 

„Христо Смирненски „ 

3. При проверка на готовността на щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия; 

4. По решение на директора на  ОУ „Христо Смирненски „ 

5. Явяването на работните места и привеждане в готовност за работа на щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия и аварийните групи:  

- в работно време - веднага,   

- в извънработно време  - до 1 + 0,20 ч. 

6. Работни места. 

Щабът за изпълнение на плана за защита при бедствия, подпомаган от ръководителите на 

групи се събира в кабинета на директора на ОУ „Христо Смирненски „, анализира 



обстановката, внася корекции в плана (ако е необходимо) в зависимост от конкретната 

обстановка и предлага на Директора някой от следните мероприятия за защита на 

пребиваващите в сградата: 

- мероприятията за незабавно изпълнение; 

- редът за действия; 

- задачите; 

- редът за обмен на информация със участващите органи; 

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

 

 

 

VI. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СЪС СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА 

СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА. 

 

Координацията на мероприятията по защита на пребиваващите в ОУ„Христо 

Смирненски“ при възникване на бедствие, пожар или друга извънредна ситуация, както и 

организирането на взаимодействието със съставните части от ЕСС, се извършва чрез следните 

средства за комуникация. 

№ Длъжност Име, Презиме, 

Фамилия 

GSM, стационарен телефон 

служебен личен 

1. Единен 

европейски номер за 

спешни повиквания 

 112  

2. Дежурен Об. СС 

- Разград 

 618 132  

3. Дежурен ОЦ на 

РДПБЗН 

 660 583  

4. Гр. защита към 

община Кубрат 

   

5. Секретар на 

БЧК 

   

6. Председател на 

Щаба 

Володя Войков  0887212568 0888966837 

7. Секретар на 

Щаба 

Лидия Георгиева   0877105077 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                          Изготвил: ……………………… 

                                                                                            / Катя Димитрова /                                                                                                       



Приложение № 1 

СПИСЪК 

 

 НА ПЕРСОНАЛА В ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ, „ ГР. КУБРАТ, 

ОБЩ. РАЗГРАД  ЗАПОЗНАЛИ СЕ С ПЛАНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА 

ПРЕБИВАВАЩИТЕ 

 

С положените подписи в списъка, се декларира, че лицето е запознато със съдържанието на 

Плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат, общ. 

Разград. 

 

 

Запознах се със съдържанието на Плана за защита на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ 

гр. Кубрат  

№ 

по 

ред 

Трите имена Длъжност, офис (обект) Подпис 

1 Володя Александров Войков Директор  

2 Красимир Иванов Тодоров Ст. учител  

3 Снежана Николова Георгиева Ст. учител  

4 Юмгюлсюн Шамси Мехмедова Ст. учител  

5 Мерилин Богомилова Христова Психолог  

6 Дарина Василева Тошева Ст. учител  

7 Валентина Атанасова Борисова Ст. учител  

8 Денка Христова Неделчева Ст. учител  

9 Катя Йорданова Димитрова Ст. учител  

10 Дончо Станчев Христов Ст. учител  

11 Муаззез Османова Шабанова Ст. учител  

12 Леман Сеидова Хюсеин Ст. учител  

13 Татяна Христова Пенчева Ст. учител  

14 Фатмегюл Мехмедова Сали Ст. учител  

15 Дияна Георгиева Иванова Ст. учител  

16 Дарина Атанасова Недкова Ст. учител  

17 Иваничка Анастасова Георгиева Ст. учител  

18 Диана  Станчева Георгиева   Гл. счетоводител  

19 Лидия Николова Георгиева АТС  

20 Валентина Неделчева Хараланова Прислужник   

21 Румяна Неделчева Банчева Прислужник   

22 Барие Азизова Салиева Прислужник   

23 Ивайло Маринов Пашов Огняр  

24 Стоян Ченков Митев Огняр  

25 Али Муртаза Ахмед Шофьор училищен автобус  

26 Невзат Али Кърмъзъ Шофьор училищен автобус  

27 Гюлсехер Сюлейман Осман Медиатор  

28 Владимир Стефанов Великов Портиер  

    

    

    

 

 

 

 



 

 

Приложение № 2 
 
 
 
 

                                        ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ, „ ГР. КУБРАТ, 
 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№  132 /14.09/2021г. 

 

 На основание чл.36, алинея 1, точка 3 от Закона за защита при бедствия, 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

I. Да се изгради Щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите и 

за взаимодействие с общинската администрация и структурите от Единната спасителна 

система в ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат в състав: 

 

Председател: Володя Войков 

Заместник - председател Катя Димитрова 

Секретар на щаба: Лидия Георгиева 

Членове на щаба: Денка Неделчева, Стоян Ченков и Ивайло Пашов 

 

За работно място на щаба определям: дирекцията в ОУ „Хр. Смирненски” - Кубрат 

 

Телефони за свръзка с общинска администрация: 0879918159 

(Дежурен по Общински съвет за сигурност – Кубрат) 

 

 

Настоящата заповед да се доведе до знанието на целия личен състав. 

 

Контрола по изпълнението на настоящата заповед ще изпълнявам лично. 

 

 

 

 

 

Директор   

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат:…………..  

                                                                                                                           (Володя Войков) 

 

 

 



Приложение № 3 

 

ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ, „ ГР. КУБРАТ, 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 133 /14.09/2021 г. 

 

На основание чл.36, алинея 1, точка 3 от Закона за защита при бедствия, 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

Да се изградят следните групи за организиране на мероприятията и взаимодействие при 

изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ гр. 

Кубрат в състав: 

 

1. Група за наблюдение и оповестяване 

Ръководител:  Татяна Пенчева 

Членове: 1. Румяна Банчева, Красимир Иванов и Денка Неделчева 

-Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствие, пожар или 

извънредна ситуация в района на ОУ„Христо Смирненски“ 

-Да обходи района на ОУ„Христо Смирненски“ веднага след възникналото бедствие и да 

осигури първата информация за пострадали и състоянието на сградният фонд; 

-Да подпомогне Директора на ОУ„Христо Смирненски“ при изясняване на цялостната 

обстановка след възникналото събитие; 

-Да информира своевременно Директора на ОУ„Христо Смирненски“ за възникнали 

промени  в обстановката.                

2. Група за оказване на първа медицинска помощ 

Ръководител: Медицинското лице на училището 

Членове: Мерилин Христова, Валентина Борисова, Фатмегюл Сали 

-Да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични 

мероприятия в ОУ„Христо Смирненски“ 

-Да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 

спасяване на живота на пострадалите. 

3. Група за укриване и   херметизиране на помещенията 

Ръководител: Ивайло Пашов 

Членове: Барие Азизова и Валентина Хараланова 

 

Да се запознае със състоянието на определените за укриване помещения в сградата на  

-Да организира, при необходимост, бързото затваряне на вратите, прозорците и 

отдушниците в сградата; 

-Да извърши, при необходимост, бързото херметизиране на предварително определените 

помещения; 

-Да следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват 

по предназначение. 

4. Група за противопожарна защита  

Ръководител: Стоян Ченков 

Членове: Снежана Георгиева , Иваничка Георгиева 

-Ръководителя на групата или друг неин член съобщава на тел.112 ясно и точно за 

местонахождението и причината за пожара; 

         -Да се отварят всички евакуационни изходи; 

-Да извърши евакуация съгласно плана; 

-Да организира пожарогасенето до идване  на специализираните екипи на РСПБЗН- 

Разград; 

-При пристигане на екипите на РСПБЗН своевременно да ги насочи към местата на 



пожара. 

5. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита (ИСЗ) 

Ръководител: Дончо Христов 

Членове: Леман Хюсеин, Муаззез Османова, Катя Димитрова 

-Да съхранява и обслужва наличните ИСЗ съгласно дадените указания; 

-Да направи заявка до общински щаб за координация за осигуряване на необходимите 

количества ИСЗ към община Разград; 

-Да води точен отчет на наличните и полагащите се ИСЗ; 

-Да създаде необходимата организация за бързото получаване и раздаване на ИСЗ; 

-Да изготвят списъци с размерите на необходимите ИСЗ, които да се актуализират в 

началото на  годината; 

-Да осигури подръчни средства за защита /памучно - марлени превръзки/ при липса на 

достатъчно ИСЗ в наличност.   

 

 Контрола по изпълнението на настоящата заповед да се осъществява от Секретаря на 

щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                Директор на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат:……………………. 

                                                                                                                / Володя Войков / 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

 

 

   

ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ, 

ОБЩИНА КУБРАТ 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 134 /14.09/2021г. 

 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия  

 

ОПРЕДЕЛЯМ: 

 График за провеждане тренировка на персонала за способите за защита, начините 

на поведение и действие при възникване на бедствия, както следва: 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички от персонала за сведение и 

изпълнение. 

 

 

    Контрола по изпълнението на заповедта да се осъществява от Секретаря на щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“  

гр. Кубрат. 

 

 

 

 

 

Директор 

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат: 

  

                                                                                                                          (Володя Войков) 

 

 

№ План за защита при бедствия на пребиваващите в  

 ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат 

Дата 

1 „Защита на пребиваващите при възникване на аварии и/ или пожари“  Октомври 2021 

2 „Защита на пребиваващите при земетресение” Октомври 2021 

3 „Защита на пребиваващите при наводнение” Октомври 2021 

4 „Защита на пребиваващите при снежни бури, поледици и обледявания” Октомври 2021 

5 „Защита на пребиваващите при транспортни катастрофи или аварии, 

свързани с отделянето на силно действащи отровни вещества” 

      Ноември 2021 

6 „Защита на пребиваващите при авария в АЕЦ или трансгранични 

радиоактивни замърсявания”. 

Ноември 2021 

7 „Защита на пребиваващите при терористични заплахи” Февруари 2022 



 

Приложение № 5 

 

 

ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ, 

ОБЩИНА КУБРАТ 

 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ 135 /14.09/2021 г. 

 

На основание чл. 36, ал. 2, т. 5 от Закона за защита при бедствия  

 

 

          ОПРЕДЕЛЯМ: 

 

 

График за обучение на персонала за способите за защита, начините на поведение и 

действие при възникване на бедствия, както следва: 

 

 

№ План Дата 

1 Действия при пожари Октомври 2021 

2 Действия при земетресения Октомври 2021 

3 Действия при възникване на наводнения Октомври 2021 

4 Действия при снегонавявания Ноември 2021 

5 Действия при аварии и инциденти свързани с опасни вещества и материали, 

биологическа и химическа защита 

Октомври 2021 

6 при авария в АЕЦ или трансгранични радиоактивни замърсявания Ноември2021 

7 Действия при терористични заплахи Февруари 2022 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички от персонала за сведение и 

изпълнение. 

 

 

Контрола по изпълнението на заповедта да се осъществява от Секретаря на щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ гр. 

Кубрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат: 

  

                                                                                                                            (Володя Войков) 

 

 



 

 

Приложение № 6 

 

 

П РО Т О К О Л  
 

№ ......................... 

 

гр. Кубрат, ___.___.201.. г. 

 
ОТНОСНО ПРОВЕДЕНА ТЕНИРОВКА ЗА СПОСОБИТЕ ЗА ЗАЩИТА, НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И 

ДЕЙСТВИЕ НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ В  ОУ «ХР. СМИРНЕНСКИ» ГР. КУБРАТ ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

БЕДСТВИЯ  

 

 

Днес ___.___.20.... г. беше проведена тренировка на персонала за способите за защита, 

начините на поведение и действие при възникване на бедствия, съгласно изискванията на чл. 

36, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия в частта му „План за действия при възникване 

на пожари” в ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат  

Провериха се уменията на персонала за действия при пожар или авария. 

Сигналът за пожар (авария) беше подаден гласово от дежурният служител, забелязал 

пожара в 14,00 часа, като всички пребиваващи успяха да напуснат помещенията за 2 минути.  

- дежурният служител в обекта оповести за възникнал пожар в обекта чрез викове 

„Пожар, пожар!”,  

-   дежурният служител в обекта незабавно се обади на телефон 112 – и предаде:  

а) името на обекта; 

б) точеният адрес; 

в) място на възникналия пожар (обслужващата сграда). 

В 14,05 часа прекъсна електрическото захранване на ОУ„Христо Смирненски“ гр. 

Кубрат. 

Чрез отговорника на обекта беше установен броя на напусналите сградата. 

Занятието приключи в 15,30 часа, като беше извършено и обучение на служителите за 

действие с противопожарни уреди за първоначално пожарогасене. 

Проведе се разбор за действията на отговорника и персонала в обекта. 

 

 

С положените подписи в списъка, се декларира, че лицето е участвало в тренировката, проведена 

на  ___.___.20... г. на тема „План за действия при възникване на пожари”: 

 

№ 

по ред 

Трите имена Длъжност Подпис 

1.    

2.    

3.    

4.    

    

 

Колкото са хората!!!! 

 

 

 

Директор 

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат: 

                                                                                                                                   / В. Войков / 



 

 

 

 

Приложение № 7 

 

 

П РО Т О К О Л  

 

№ ............... .......... 

 

гр. Кубрат, ___.___.20.. г. 

 

 

ОТНОСНО ПРОВЕДЕНО ОБУЧЕНИЕ НА ПЕРСОНАЛА В ОУ „Хр. Смирненски“ гр. 

Кубрат ЗА СПОСОБИТЕ ЗА ЗАЩИТА, НАЧИНИТЕ НА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ СЪГЛАСНО ИЗИСКВАНИЯТА НА ЧЛ. 36, АЛ. 2, Т. 5 ОТ 

ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  

 

 

Днес ___.___.20..... г. беше проведена тренировка на персонала за способите за защита, 

начините на поведение и действие при възникване на бедствия съгласно изискванията на чл. 

36, ал. 2, т. 2 от Закона за защита при бедствия в частта му „Действия при наводнение”. 

 

 

С положените подписи в списъка, се декларира, че лицето е участвало в обучението, проведено 

на  ___.___.20.. г. на тема „Действия при наводнение” : 

 

№ 

по 

ред 

Трите имена Длъжност Подпис 

1.    

2.    

3.    

    

 

Колкото са хората!! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат: 

                                                                                                                                   / В. Войков / 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение № 8 

 

 

С Х Е М А 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЧЛЕНОВЕТЕ НА ЩАБА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНА 

ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ НА ПРИБИВАВАЩИТЕ В  ОУ „ ХРИСТО  

СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ 

                 

 

 

                                                                                         

 

  

                                                                                                   Изготвил: 

                          / Катя Димитрова / 

 

 

 

ОПЕРАТИВЕН ДЕЖУРЕН 

Общински съвет за сигурност 

 

Катя Димитрова 

........ 

ДИРЕКТОР  

Володя Войков 

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

Отговорник по свръзките и 

оповестяването 

          Денка Неделчева 

СЕКРЕТАР – Лидия Георгиева 

 

 

.......... 

Отговорник по инженерната  

и противопожарната защита 

и материално техническото 

снабдяване - Стоян Ченков 

Отговорник по транспорта – 

Ивайло Пашов 



Приложение  № 9 

 

                                                                                                                                 

 

С Х Е М А 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ КЪМ ЩАБА 

В  ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

/ К. Димитрова /                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗАМ. ПРЕДСЕДАТЕЛ 

 

Р-л на група за 

наблюдение и 

оповестяване-

имена....  

Р-л на група за 

оказване на 

първа мед. 

помощ 

Р-л на групата по  

противопожарна  

защита 

Р-л на група за поддържане и 

експлоатация на колективните 

средства за  защита 

Р-л  на група за 

получаване и 

раздаване на ИСЗ 



Приложение  № 10 

 

 

 

 

СХЕМА 

ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ 

НА ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

      

 

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

/ К. Димитрова /                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

ОТГОВОРНИК ПО СВРЪЗКИТЕ И 

ОПОВЕСТЯВАНЕТО 

УЧИТЕЛИ ПОМ. ПЕРСОНАЛ 

Пребиваващи в ОУ„Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат 



Приложение № 11  

 

 

Сигнали за ранно предупреждение и оповестяване на населението 

 

Системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението е предназначена за 

едновременно предупреждение и оповестяване на големи групи хора на определена територия 

за предстоящо или настъпило бедствие или въздушна опасност и за излъчване на указания за 

необходимите мерки и действия чрез акустични сигнали и гласова информация. 

Акустичните сигнали и гласовата информация се излъчват от крайни акустични 

устройства (сирени). 

Оповестяване на населението за предстоящо или настъпило бедствие. 

За едновременното предупреждение и оповестяване на големи групи хора за предстоящо 

или настъпило бедствие се излъчва национален сигнал за тревога. 

Гласовата информация към сигнала включва предварително записани съобщения – единни 

за страната – за вида опасност, и последващи съобщения за конкретната ситуация.  

Последващите гласови съобщения на живо за конкретната ситуация съдържат: 

информация относно характеристиките на бедствието – произход, мащаби, прогноза за 

развитие; 

указания за поведение и действия на населението. 

За край на тревогата се излъчва национален сигнал с определени характеристики, 

съгласно таблицата. При необходимост се излъчва и допълнителна информация. 

Оповестяване на населението при въздушна опасност. 

Оповестяването на населението при въздушна опасност се осъществява чрез единни за 

страната сигнали за „Въздушна опасност“ (ВО) и „Отбой въздушна опасност“ (ОВО) с 

характеристики съгласно таблицата. 

Оповестяването за ВО и ОВО се извършва по: 

подсистема „Сирени“ от техническия комплекс за оповестяване (ТКО) на 

автоматизираната система за оповестяване (АСО) на ГДПБЗН – МВР; 

системата за ранно предупреждение и оповестяване на населението; 

системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт 

и на съставните части на ЕСС; 

Българското национално радио (БНР); 

Българската национална телевизия (БНТ) 

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали, съгласно НАРЕДБА за 

условията и реда за функциониране на Националната система за ранно предупреждение и 

оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за 

оповестяване при въздушна опасност (В сила от 09.03.2012 г.; Приета с ПМС № 48 от 

01.03.2012 г.; Обн. ДВ. бр.20 от 9 Март 2012 г.), са дадени в таблицата: 

 

 

№ Наименов

ание на 

сигнала 

Описание По какво се 

предава 

Бележки 

1 „Национал

ен сигнал за 

тревога” 

Непрекъснат вой на 

електронни/акустични сирени с 

продължителност от 3 (три) 

минути (± 10 s) със скокообразно 

изменение на честотата през 2 

(две) секунди (± 0,2 s) с честота от 

700 (± 20) до 1000 (± 30) Hz. 

Акустични 

сирени в градовете: 

София, Варна, 

Бургас, Русе, 

Плевен, Кърджали, 

Смолян, 

Пазарджик, 

Пловдив и 

Монтана. 

Излъчва се 

при бедствие, а 

два пъти в 

годината - на 1 

април и 1 

октомври - за 

тренировъчни 

тестове. 

 Основни 1. наводнение; 



видове 

опасности 

2. пожар; 

3. химическо замърсяване; 

4. биологично замърсяване; 

 

5. радиоактивно замърсяване; 

6. ураган; 

7. снежни бури, снегонавявания и обедняване. 

2 „Национал

ен сигнал за 

край на 

тревогата” 

Непрекъснат вой на 

електромеханични/пневматични 

и/или електронни/акустични 

сирени с продължителност 

минимум 2 (две) минути с 

номинална честота 425 (± 25) Hz. 

 

Акустични 

сирени в градовете: 

София, Варна, 

Бургас, Русе, 

Плевен, Кърджали, 

Смолян, 

Пазарджик, 

Пловдив и 

Монтана. 

Излъчва се 

след преминаване 

на опасността от 

бедствието, а два 

пъти в годината - 

на 1 април и 1 

октомври - за 

тренировъчни 

тестове. 

3 „Въздушна 

опасност” 

Прекъснат вой на 

електромеханични и/или 

електронни/акустични сирени в 

продължение на 3 (три) минути (± 

10 s) с плавно изменящ се звук 

през 15 (± 1 s) с честота от 140 (± 

20) Hz до 415 (± 35) Hz. 

 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на 

територията на 

цялата страна. 

Системите за 

ранно 

предупреждение и 

оповестяване на 

населението 

излъчват 

акустичния сигнал 

„Въздушна 

опасност“ всяка 

година на 2 юни в 

12,00 ч. в 

продължение на 

две минути. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Изготвил: 

/ К. Димитрова /                                            

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение № 12 

 

 

                             

С П И С Ъ К 

НА МАТЕРИАЛИТЕ, НЕОБХОДИМИ ЗА ХЕРМЕТИЗИРАНЕ НА ОУ „ ХРИСТО  

СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ ПРИ ОПАСНОСТ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА СИЛНО 

ДЕЙСТВАЩИ ОТРОВНИ ВЕЩЕСТВА ИЛИ РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

 

№ 

по  

ред 

      Наименование Мярка Норма за изчисляване Количества 

1. Полиетилен  кв.м 

100 

Площта на отворите, предвидени за 

херметизиране 

(А+0,3м) Х  (Б+0,3м) кв.м. 

100кв.м. 

2. Полиетилен за входните 

врати. 

кв. 

м100 

Площта на всяка врата.  

 (С+0,6 м) Х ( Д+0,6м) 

 

100кв.м. 

3. Хартиена лента 

или тиксо с ширина 5см. 

 м.100 За уплътняване на стъклата и рамките 

на прозорците 

 

100кв.м. 

4. Пирони  Кг.20 За закрепване на одеяла  20кг. 

5. оцет Кг.20 За приготвяне на  неутрализиращи 

разтвори 

20 кг. 

6. Сода за хляб Кг.20 За приготвяне на неутрализиращи 

разтвори 

20кг. 

7. чук Бр.1  1 бр. 

8.  Тъкани намокрени със 

съответни разтвори 

Кв.м. 

30 

За уплътняване на неутрализиращи 

разтвори 

30 кв.м. 

9.     

10.     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

/ К. Димитрова /                                            

 

                     



Приложение № 13 

 

 

 

 

 

СПИСЪК 

НА ОПРЕДЕЛЕНИТЕ ЗА ПРОВЕТРЯВАНЕ ПРОЗОРЦИ, ПРИ ХЕРМЕТИЗИРАНЕ 

НА СГРАДАТА НА ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ 

 

Обект 
Ползвател Прозорци (брой) 

Име, фамилия Телефон Общо За проветряване 

     

Кл. стая Снежана Георгиева 0894503705 3 1 

Кл. стая Муаззес Османова 0899811910 3 1 

Кл. стая Денка Неделчева 0895708755 3 1 

Кл. стая Фатмегюл Сали 0878391339 3 1 

Кл. стая Юмгюлсюн Мехмедова 0895918165 3 1 

стая Валентина Харалампиева 0887373815 1 1 

Кл. стая Катя Димитрова 0894631164 3 1 

Кл. стая Дончо Христов 0888245679 3 1 

Кл. стая Красимир Иванов 0894631086 3 1 

Кл. стая Дарина Недкова 0878781094 3 1 

Кл. стая Володя Войков 0877592354 1 1 

стая Мерилин Христова 0882282508 1 1 

стая Лидия Георгиева 0877105077 1 1 

стая     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 

 

 

Изготвил: 

                                         

(................................) 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ, ОБЩ. КУБРАТ 

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л 

 

№1 

 

     Днес,  ……………. година групата за поддържане местата за укриване и 

херметизиране на помещенията, съгласно Плана за защита при бедствия на 

пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат, общ. Кубрат в състав: 

 

            Председател: Румяна Неделчева 

             Членове: Ивайло Пашов 

         Валентина Хараланова 

 

 

се събра и определи ………………. , като подходящо за херметизиране 

помещение в сградата на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат, Общ. Разград. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            КОМИСИЯ: 

                                                Председател:....................... 

                                                 

                                                 Членове: 

                                                             1................................ 

                                   

2................................ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
   

ОУ „ ХРИСТО  СМИРНЕНСКИ „  ГР. КУБРАТ, ОБЩ. РАЗГРАД 

 

 

З А П О В Е Д 

 

№ ______/___.___/20.. г. 
 

 

 

 

На основание Плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат, общ. Кубрат, изготвен съгласно чл. 36/1 от Закона за защита при 

бедствия и на базата на Протокол № 1 от 14.09.2021 г.  
 

 

ЗАПОВЯДВАМ: 

 

1. Да се използва физкултурен салон за укриване на пребиваващите в ОУ„Христо 

Смирненски“ гр. Кубрат, общ. Кубрат. 

 

2. Помещенията  да се херметизират при нужда с предварително осигурените средства за 

това. 

 

 

 

 

Настоящата заповед да се сведе до знанието на всички от персонала за сведение и 

изпълнение. 

 

 

Контрола по изпълнението на заповедта да се осъществява от Секретаря на щаба за 

изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите в ОУ„Христо Смирненски“ гр. 

Кубрат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

на ОУ„Христо Смирненски“ гр. Кубрат: 

                                                                                                                                   / В. Войков / 

 

 

 

 

 

 
 


