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УТВЪРЖДАВАМ! 

Директор:………………………. 

Нели Атанасова       

 

     
 

 

  

 

АВАРИЕН ПЛАН 

 

НА СУ „Вичо Грънчаров” 
гр. Горна Оряховица, ул. „Цар Освободител” №6 

Настоящият план е актуализиран на със Заповед № ЗБУТ01-134/18.10.2019 г. на директора 

 

 

І. Общи положения 

Аварийният план на СУ „Вичо Грънчаров” е разработен на основание чл.35 ал.1 от 

Закона за защита при бедствия  и е съобразен с изискванията на следните нормативни актове: 

Закон за опазване на околната среда (изм.ДВ. бр.98 от 2014 год.), чл.20 от Закона за 

здравословни и безопасни условия на труд (изм. и доп. ДВ. бр. 27 от 25.03.2014 г.),Закон за 

защита от вредното въздействие на химичните вещества и смеси (изм.,ДВ бр. 61 от 25.07.2014 

г.), чл. 248 от  Наредба № 7 от 23 септември 1999 г. за минималните изисквания за здравословни 

и безопасни условия на труд на работните места и при използване на работното оборудване, 

(изм. ДВ бр.24 от 12.03.2013г.), Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за 

провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по 

правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (изм., ДВ бр. 25 от 

30.03.2010 г) Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване, поддържане, предоставяне 

и отчитане на запасите от индивидуални средства за защита (изм.ДВ бр. 16 от 19 февруари  

2013г.)  

Планираните мерки за защита на работещите и посетителите се базират на прогнозирането 

на възможните  бедствия и аварии на територията на СУ „Вичо Грънчаров”. и последиците от 

тях. Те са резултат от анализ на: географското разположение на обекта, дейностите, които 

осъществява, оборудването, състоянието на комуникациите, транспортните връзки и реалните 

възможности за действие при бедствия, аварии и извънредни ситуации.  

 Цели  на аварийния план: 

*да се прогнозират вероятните бедствия и аварии, които е възможно да възникнат на 

територията на СУ „Вичо Грънчаров”.  и очакваните последици от тях; 

*да се създаде оптимална организация за свеждане до минимум на условията за 

възникване на извънредни ситуации;  

*да се организира ефективно изпълнение на евакуационни, спасителни и аварийни 

дейности; 

*да се защитят - живота и здравето на хората ( служители и посетители ), материалните 

ценности и околната среда; 

За постигане целите  на аварийното планиране се провеждат: 

-превантивни мероприятия за свеждане до минимум на условията за възникване на 

аварийни ситуации; 

- обучение на членовете на обектовия щаб за изпълнение на аварийния план и членовете 

на аварийно-спасителната група за ръководство и действия при авария с цел осигуряване 

защитата на работещите и посетителите в обекта. 

- обучение на персонала за защита при бедствия ; 
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-тренировки за изпълнение на аварийния план веднъж годишно. 

Организацията и контролът по изпълнение на задачите произтичащи от Аварийния план 

се възлага на Нели Михайлова Атанасова 

II. Характеристика на обекта 

1. Местоположение 

СУ „Вичо Грънчаров” е разположено в централната част на град Горна Оряховица, върху 

обща площ от 2200 м2, застроена площ 1200 м2  граничи с улица със значителен автомобилен 

трафик. Централният вход/изход на училището е към улица «Цар Освободител», а към двора на 

училището има още три входа/изхода. Видимостта на обекта към улицата е много добра и е 

собственост на община Горна Оряховица. СУ «Вичо Грънчаров» граничи: 

На изток - ул. «Иван Вазов»                                  

На запад - ул. «Цар Освободител»                                   

На север – ул. «Софроний Врачански»                             

На юг – ул. «Георги Измирлиев»                                            

На територията на СУ «Вичо Грънчаров». има изградени 2 бр. сгради и 1 бр. гараж, 1 бр. 

газова инсталация за отопление. 

Сградите са II степен на пожароопасност и са обезпечени с 6 разсредоточени стълбищни 

клетки вход-изхода за евакуация. 

Релефът е хълмист. Климатът е умерено континентален. 

            В близост до СУ „Вичо Грънчаров” няма обекти, чиято близост да е допълнителен 

рисков фактор. 

В съседство има жилищни сгради, които ще бъдат засегнати от авария в СУ „Вичо 

Грънчаров”. 

В съседство няма защитени културни ценности или природни забележителности.  

 

2. В обекта не се съхраняват и използват опасни химични вещества, суровини и крайни 

продукти. 

3.Училището има следния личен състав: 

Общ брой: 63, в това число 7 лектори 

От тях: 

-дневна смяна 63 

-през почивните дни - няма 

III. Максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда от 

авария в СУ „Вичо Грънчаров” 

Основната дейност на СУ Вичо Грънчаров е образование и  възможните причини за 

възникване на авария са в следствие природно бедствие или човешка грешка. 

1.Авария 

Дейността и техническото оборудване на СУ „Вичо Грънчаров” не предполага възникване 

на аварии. При неспазване на изискванията за безопасност в училището е възможно да 

възникнат локални инциденти в електрическата или газовата система. 

Не са възможни замърсяване с опасни химични вещества.  

2.Пожар 

Пожар в района на СУ «Вичо Грънчаров»  може да възникне при: 

-неспазване мерките за пожарна безопасност в обекта; 

- неправилно боравене с електроуредите; 

-ползване на открит огън; 

-повреда в ел. таблата, които се намира на 1 етаж и в сутерена на сградата; 

При възникване на пожар: 

-съобщава се на ЕЕНСП –тел.112 и на РСПБЗН гр. Горна Оряховица, директора на 

училището; 

В зависимост от обстановката се известяват други ведомства- електроразпределителни 

компании, ВиК  дружества и др.; 

Действия при пожар: 
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- организира се евакуация на работниците от зоната на пожара на безопасно разстояние; 

- изключва се електрическото захранване на етажа (сградата) в която е възникнал пожара; 

-започва гасене на огнището на пожара с наличните пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари; 

- оказва се първа помощ на пострадалите;  

- ръководителят на обекта подпомага  с информация органите на ПБЗН  след тяхното 

пристигане; 

- осигурява се достъп до огнището на пожара и източниците за вода на специализираната 

техника на РСПБЗН-гр. Горна Оряховица;  

В съседство няма обект, съоръжение  или  участък, който да носи допълнителен риск от 

пожар. Пожар може да възникне в резултат на пожар в съседен обект, ако същият не бъде 

овладян и потушен  

Възможно е допълнително усложняване на обстановката, поради отделяне на някои 

токсични вещества при горене на лампериите и други синтетични материали.  

3. Наводнение 

Обектът не попада в заливната зона на река или язовир. 

4.Ураганен вятър,снегонавяване и заледяване 

- При зимни условия е възможно натрупване на дебела снежна покривка или образуване 

на поледици, което ще затрудни транспорта до училището и в района на двора на училището и 

площадката пред училището. 

Снегопочистването до СУ „Вичо Грънчаров” се осъществява съгласно Плана за 

снегопочистване на община Горна Оряховица, а вътрешният район на обекта се почиства от 

обслужващия персонал в училище. Има готовност за опесъчаване на  пешеходните алеи със 

собствени средства. 

Няма  открити съоръжения, застрашени от повреди вследствие обледяване. 

5.Земетресение 

Според сеизмичното райониране на страната, област Горна Оряховица  попада в 

Горнооряховската сеизмична зона. Очакваните въздействия върху земната повърхност за 

гр.Горна Оряховица и в частност за района на СУ „Вичо Грънчаров” са с интензивност IV- VIII 

степен по скалата на Медведев-Шпонхойер- Карник.  

За свеждане до минимум на условията за възникване и намаляване на последиците от 

бедствия и аварии ще се извърши: 

–  изпълнение на превантивни мерки за недопускане на аварии в обекта – провеждане 

на обучение на работещите за защита при бедствия, провеждане на тренировки по изпълнение 

на аварийния план, инструктажи, планови ремонти и др. 

– сформиране на Обектов щаб за изпълнение на аварийния план и обучение на 

членовете на щаба за ръководство на дейностите по защита на работещите в обекта  

– създаване, обучение и поддържане в готовност за използване сили за провеждане 

на дейности по защита на работещите в обекта – аварийно-спасителна група  

– създаване на организация за своевременно информиране на работещите и 

посетителите в обекта при възникване на кризисна ситуация и евакуирането им от застрашената 

зона. 

–  

V. Мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта.  

1.Незабавно провеждане  на спасителни и неотложни аварийно 

възстановителни работи 

- Ограничаване достъпа до аварията; 

- Определяне характера и размерите на аварията; 

- Ограничаване изтичането на опасни вещества и тяхното разпространение в околната 

среда; 

- Пожарогасене; 

- Вентилиране на помещения; 

- Деконтаминация; 
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- Други мерки, които са адекватни спрямо аварийната ситуация 

2. Незабавно информиране за аварията на дежурния в Оперативния център на РДПБЗН - 

Горна Оряховица и кмета на общината. 

3. Предоставяне информация на екипите от  единната спасителна система за наличие за 

опасности за живота и здравето на хората. 

4. Взаимодействие с екипите от единната спасителна система при отстраняване на 

аварията. 

  

VI. Мерки за защита на персонала  

1. Оповестяване за възникнала авария на територията на обекта се извършва чрез - сирена, 

звънец и вербално предупреждение чрез компютърна система. 

2. Извеждане и евакуация- съгласно  Плана за евакуация. 

3. Използване на индивидуални средства за защита. 

 4. Оказване на първа помощ - извършва се от обучен персонал в обекта –медицинско лице  

и  екипи от  Спешна медицинска  помощ и клуб БМЧК към училището. 

 5. Издирване и спасяване - извършва се от аварийната група в обекта или се разчита на 

действията на екипите от единната спасителна система  за издирване и спасяване. 

 6.Транспортиране до болнични заведения - ще се извърши с транспортни средства на 

Спешна  медицинска помощ и служебен автомобил. 

 

VII. Разпределение на задълженията и отговорните структури и лица за изпълнение 

на предвидените мерки  

1. Оповестяване за възникнала авария на територията на обекта се извършва чрез- сирена, 

звънец и вербално предупреждение чрез компютърна система. – отговорник – дежурен учител, 

портиер 

2. Извеждане и евакуация-  отговорник - учители, служители. 

3. Разпределяне индивидуалните средства за защита /противогазите/ по размери на 

лицевата част за всеки ученик и изготвяне раздавателна ведомост - отговорник – класни 

ръководители, домакин; 

 При настъпване на радиоактивно замърсяване - получаване противогази от 

класните ръководители за учениците от своите класове  - отговорник – класни ръководители, 

домакин; 

 Събиране на всички ученици и раздаване на противогазите на учениците - 

отговорник – класни ръководители; 

 Прекратяване на  всички дейности на открито – отговорник – директор; 

 херметизация на врати, прозорци, отдушници, климатици с цел недопускане 

навлизане на радиоактивни вещества в помещенията - работник поддръжка и обслужващ 

персонал; 

 забърсване с мокри кърпи - обслужващ персонал; 

 осигуряване на  необходимите количества повърхностно-активни вещества /веро, 

прах за пране и др./  - отговорник – домакин; 

  периодично почистване на подовете в училището с вода и почистващ препарат с 

цел да не се вдига прах -  обслужващ персонал; 

 влизане след почистване /изтупване/ на горните дрехи и определяне място за 

тяхното съхранение без да се внасят в учебните помещения - работник поддръжка и 

обслужващ персонал; 

 използване на бутилирана вода и консервирани храни - отговорник – директор;  

 Раздаване на таблетки калиев йодид след изрично разпореждане на РЗИ - Велико 

Търново - отговорник – медицинско лице; 

 4. Оказване на първа помощ – отговорник – медицинско лице и екипи от Спешна 

медицинска  помощ и клуб БМЧК към училището. 

 5. Издирване и спасяване - екипите от единната спасителна система  за издирване и 

спасяване. 
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 6.Транспортиране до болнични заведения - Спешна медицинска помощ и служебен 

автомобил 

Всички дейности по защитата на работещите и посетителите в СУ „Вичо Грънчаров” при 

бедствия и аварии се основават на предварително създадената организация и предвидените 

лица за извършване на превантивни, спасителни, евакуационни дейности и изпълнение  на 

неотложни аварийно-възстановителни работи и на аварийния план на училището, под 

ръководството на Нели Атанасова /директор/ или Василка Ангелова Стоянова . 

При настъпване на извънредна ситуация незабавно се уведомява Директора и/или 

заместник-директора за изпълнение на предвидените мерки.  

По нареждане на директора/заместник-директора се оповестява за опасността работещите 

и посетителите в обекта чрез монтираната локална сирена. 

Директорът има задължението незабавно да съобщи за аварията в Оперативния център на 

Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – гр. Горна Оряховица 

на тел. 0618 / 60064 и на кмета на община или подава сигнал на ЕЕНСП 112. 

VIII. Средства и ресурси, необходими за защита на работещите и пребиваващите на 

територията на СУ „Вичо Грънчаров” 

1. Финансово осигуряване  

В изпълнение на чл. 61 т.3 от Закона за защита при бедствия мероприятията по 

реализацията и усвояването на аварийния план се осигуряват от бюджета на училището. 

2. Комуникационно осигуряване 

Комуникационното осигуряване се осъществява на базата на: мобилни телефони  

3. Материално-техническо осигуряване 

Складът с наличното имущество необходимо за провеждане на аварийно-спасителни 

работи  се намира в сутеренните помещение на училището. Ключ от помещението се намира 

при портиерите. Отговорник за раздаване на имуществото от склада е домакинът –. 

IX. Време за готовност за реагиране при аварийно ситуация .  

 в работно време незабавно; 

 -в извънработно време  до 40 минути. 

При силно земетресение за начало на оповестяване се  счита затихването на последния 

силен трус. 

Ръководството на действията  при бедствия или авария се извършва от Нели Михайлова 

Атанасова, а при отсъствие или невъзможност от заместник, определен със заповед. 

 В случай че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от  високи етажи и 

други особени случаи и при участие на професионални и доброволни формирования, 

ръководството се извършва от Нели Михайлова Атанасова, а при отсъствие или невъзможност 

от заместник, определен със заповед до пристигането  на специализирани екипи и се 

продължава с действия под ръководството на общия ръководител на спасителните работи. 

X. Заключителни разпоредби 

1.Персоналът на обекта задължително се запознава със съдържанието на аварийния план  

срещу подпис.  

2. Веднъж годишно се провежда обучение на работещите за защита при бедствия.  

3. Провеждане на тренировка за усвояване на Аварийния план най-малко веднъж годишно 

- чл. 35, ал. 3, т.2;. 

4. Планът се актуализра при промяна на вида и количествата на опасните вещества, 

промяна на инфраструктурата на обекта, при организационни промени в обекта, при кадрови 

промени и при промени в наименования и телефонни номера на структурите по 

взаимодействие. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ: 

5. Списък на служителите работещи в СУ «Вичо Грънчаров», запознати с Аварийния 

план. Приложение №1 

6.Телефонен указател на отговорни институции и длъжностни лица. Приложение №2 

7.Списък на видовете имущество. Приложение №3 

8.Таблица със сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението при 

бедствия. Приложение №4 

9.Схема за оповестяване. Приложение №5 

10. Примерен протокол от провеждане на тренировка по изпълнение на Аварийния план. 

Приложение №6 

11. Примерен протокол от проведено обучение на персонала за защита при бедствия. 

Приложение №7 

12.Картотека на използваните химични вещества в обекта. Приложение №8 
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Приложение №1 

СПИСЪК 

 

 На служителите  работещи  в СУ „Вичо Грънчаров” запознати с Аварийния план 

№ 
Име и фамилия 

длъжност дата телефонен 

номер 
1 Красимир Борисов Александров    

2 Пепа Богданова Колева    

3 Стефка Димитрова Попова    

4 Михаела Георгиева Антова    

5 Пламена Атанасова Кръстева     

6 Боряна Цветанова Кирилова    

7 Аделина Петрова Райкова 

Костова 

   

8 Диана Тонева Николова    

9 Тодорка Иванова Иванова     

10 Стоянка Петрова Николова    

11 Десислава Иванова Йорданова    

12 Милена Георгиева Костадинова    

13 Ваня Боянова Христова    

14 Росица Ангелова Петрова    

15 Евдокия Николова Карагеоргиева    

16 Ваня Димитрова  Рускова    

17 Василка Ангелова Стоянова    

18 Даниела Христова Кенарева    

19 Стефан Маринов Печикамъков    

20     

21 Ивайло Иванов Караиванов    

22 Еленка Радославова Йотова    

23 Красимир Върбанов Кръстев    

24 Татяна Христова Георгиева    

25 Милена Борисова Стоева    

26 Мариета  Ангелова Панева    

27 Зарка Петрова  Гайдарова    

28 Славка Маринова Иванова    

29 Антоанета Стоименова Станчева    

30 Кремена Сашева Витанова    

31 Даниела Тодорова Велчева    

32 Ваня Анастасова Недкова    

33 Анка Николова Йовчева    

34 Татяна Лилова Кирова    

35 Стела Ценкова Янкова    

36 Георги Симеонов Касабов    

37 Емилия Тодорова Димитрова    

38 Ива Стефанова Иванова    

39 Анета Добринова Дериджиян      

40     

41 Петя Венциславова Антонова    

42 Стефка Илиева Маркова    

43 Анета Петкова Кожухарова    
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№ 
Име и фамилия 

длъжност дата телефонен 

номер 
44 Йоана Минкова Йорданова    

45 Стела Георгиева Илиева    

 лектори    

46     

47     

48     

49     

50     

51     

52     

 Непедагогически персонал    

53 Лилия Димова Славова - Радева    

54 Виолета Христова Панова - 

Христова 

   

55 Росица Славчева Георгиева    

56 Недко Стоянов Недев    

57 Светослав Ефтимов Ефтимов    

58 Галина Димитрова Георгиева    

59 Маргарита Момчилова Попова    

60 Маргарита Димитрова Бандолова    

61 Петя Петрова Пейчева    

62 Стела Цанкова Дончева    

63 Красимира Кирилова Ангелова    
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Приложение №2 

ЕЕНСП- 112  ( Единен европейски номер за спешни повиквания) 

  

ДЕЖУРЕН  РСПБЗН Горна Оряховица– тел. 0618/60 064 

 

ДЕЖУРЕН РУП  МВР Горна Оряховица – 0618 /60040/60041 

 

КМЕТ НА ОБЩИНА Горна Оряховица- 0618/ 60006 
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Приложение №3 

СПИСЪК 

на видовете имущество 

 

№ ВИДОВЕ ИМУЩЕСТВА МЯРКА, 

/бр., кг., л/ 

КОЛИЧЕСТВО 

1 2 3 4 

1. Индивидуални средства за защита   

1.1 Противогази –ГП1   

1.2 Респиратори с комбиниран филтър   

1.3 Полумаски   

1.4 Въздушно-дихателен апарат   

1.5 Ботуши   

1.6 Ръкавици   

1.7 Каски   

1.8 Специализирани облекла   

2. Медицинско имущество   

2.1 Санитарни чанти   

2.2 Носилки   

2.3 Шини   

2.4 Бинт   

2.5 Памук   

2.6 Лекарства   

3. 
Пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожар 

  

3.1 Противопожарни одеяла   

3.2 Пожарогасители - прахови   

3.3 Пожарогасители- водни   

3.4 Други   

4. Друго имущество   

4.2  Гребла   

4.3 Кирки   

 Лопати   

 Тупалки    

5. Материали   

5.1 Пясък   

5.2 Сол   

5.3 Адсорбенти   

6. Транспортни средства   

7. Малогабаритна техника   
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Приложение № 4 

СИГНАЛИ за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията 

на Република България 

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията 

на  страната са: 
 

- „Национален сигнал за тревога”; 

- „Национален сигнал за край на тревогата”; 

- „Въздушна опасност”; 

- „Отбой от въздушна опасност”. 

Те се разпространяват и излъчват посредством: 
  

- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез 

акустични сирени; 

- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГД ПБЗН чрез 

електромеханични сирени; 

- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално 

и регионално покритие; 

- Радио-ретранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места; 

- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално 

опасните обекти. 

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са дадени в таблицата. 

№ Наименов

ание на сигнала 

Описание По какво се 

предава 

Бележки 

1

. 

„Национа

лен сигнал за 

тревога” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 мин. 

със скокообразно 

изменение на честота от 

700 до 1000 херца с период 

на повторение 8 секунди. 

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. 

2

. 

„Национа

лен сигнал за 

край на 

тревогата” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 минути 

с честота 450 херца. 

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

. 

„Въздушн

а опасност” 

Непрекъснат вой от 

акустични и 

електромеханични сирени 

с продължителност 3 

минути с плавно изменящ 

се звук през 15 секунди с 

честота от 100 до 450 

херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се при 

необходимост и 

ежегодно на 2 юни за 

отдаване на почит на 

Христо Ботев и на 

загиналите за 

свободата на 

България. 

4

. 

„Отбой от 

въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 

електромеханични сирени 

с продължителност 3 мин. 

с честота 450 херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се след 

преминаване на 

опасността от 

въздушно нападение. 
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Приложение № 5 

 

СХЕМА ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ ПРИ АВАРИЯ В 

 

 

 

Служител /дежурен охрана/- първият 

забелязал аварията  

 

Директор/ 

заместник-директор 

GSM:0888547467 

ЕЕНСП 112 
ДЕЖУРЕН  РСПБЗН 

0618/60 064 

КМЕТ НА ОБЩИНА 

Горна Оряховица- 

0618/ 60006 
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Приложение №6 

 
ПРОТОКОЛ 

(примерен образец) 

 

Днес ....... 201.... г. в изпълнение на заповед № ....../……201.... г. на управителя 

(изп.директор)............................................................................................. на ......................................................................... 

(име на фирмата), съгласно чл.35, ал.3, т.2 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе тренировка на 

работниците и служителите по изпълнение на Аварийния план на фирмата.  

Тема на тренировката: .................................................................................... (Пример: (“Действия на 

ръководството и персонала на фирмата при земетресение”) 

Цел на тренировката: да се подобрят уменията и се повиши готовността за действие на работещите при 

..........................   (земетресение, пожар, наводнение, хим. замърсяване, радиоактивно замърсяване).  

Тренировката се проведе от ...... часа до ...... часа  на територията на фирма 

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

В тренировката взеха участие …... бр. работници и служители от ..................................... 

.................................................. ( отдел, сектор, аварийната група на фирма.............. и др.) 

Бяха отработени следните  учебни въпроси: 

1. Оповестяване на персонала 

2. Оценка на обстановката 

3. Провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи-практическо изпълнение. 

Тренировката премина в следния ред: (описват се основните мероприятия според плана за съответното 

бедствие) 

 ....................................................................................... (Пример: При усещането на земетресението 

дежурния охранител уведомява директора. Директорът нарежда евакуация на работещите в обекта след 

преминаване на първия трус.) 

 ........................................................................................ (Евакуацията на работещите в обекта (цеха) бе 

обявена чрез .........................................  (локална сирена, звънец, обхождане на стаите от дежурния охранител, по 

телефона......) 

 ......................................................................................... (Евакуацията на сградата завърши за ........... 

минути. Персонала се събра на сборния пункт за евакуация, където бе извършена проверка на излезлите от 

.....................  (н-ци на цехове) и резултата бе докладван на директора.  

 ........................................................................................... (След края на евакуацията аварийната група  

извърши обход в сградата за търсене на пострадали и установяване на щетите) 

 ............................................................................................. (Описват се и други специфични мероприятия 

за фирмата – спиране на газ, електричество, затваряне на ресивери, помпи и др.) 

След отработване на учебните въпроси, ръководителят обяви край на тренировката.  

На проведения анализ ръководителят направи разбор на действията и поведението на работниците и 

служителите при изпълнение на поставените задачи и даде …………… (отлична, много добра, добра, задоволителна, 

слаба) оценка на действията на персонала и аварийната група и направи следните изводи: 

- При изпълнение на практическите действия участващите притежават съответните умения и навици за 

справяне с възникналата извънредна ситуация във фирмата; 

- ................................................................................................................................................ 

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

Като слабост в организиране и провеждане на тренировката може да се отчете, следното: 

- ................................................................................................................................................ 

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

( Пример: - при излизането си служителите не се събраха на Сборния пункт; не се спазваше схемата за 

евакуация; Аварийният план не е актуализиран своевременно в съответствие с настъпилите кадрови 

промени,промени в актуалните наименования и телефони за връзка на регионалните структури, нормативната база 

и т.н.) 

Коригиращи действия.................................................................................................................... 

 

Изготвил протокола:      

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

 

Ръководител на тренировката: 

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

 

……………..20….. г. 

гр. (с) ……………… 
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Приложение №7 

ПРОТОКОЛ 

(примерен образец) 

 

Днес ....... 201…г. в изпълнение на заповед № ....../……201..г. на управителя/изп.директор 

............................................................................................ на 

......................................................................... (име на фирмата), съгласно чл.35,ал.3, т.7 от Закона за 

защита при бедствия (ЗЗБ), се проведе обучение на работниците и служителите за защита при 

бедствия на тема: ............................................................................................................ 

................................................................................................................................ с учебни въпроси: 

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

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

3. ................................................................................................................................................ 

Занятието се проведе от ...... часа до ...... часа в ................................................................... 

На занятието присъстваха … бр. работници и служители от ..................................... 

.................................................. (отдел, сектор, аварийната група на фирма.............. и др.) 

Ръководител на обучението .................................................................................................., на 

длъжност …………………………….........................в .................................................................. 

Лектори: 

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

(име и фамилия, длъжност, организация) 

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

(име и фамилия, длъжност, организация) 

3. ................................................................................................................................................ 

(име и фамилия, длъжност, организация) 

 

 

 

Изготвил протокола:      

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

 

Ръководител на обучението: 

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

 

……………..20… г. 

гр. (с) ……………… 
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Приложение № 12 

 

КАРТОТЕКА НА ИЗПОЛЗВАНИТЕ ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА  

 

 

 

№ 

Наименование 

на химичното 

вещество/смес 

CAS № 
Начин на 

съхранение 

Физични и 

химични 

свойства 

Описание на 

опасностите  

Употреба на 

веществото в 

производството 

Мерки за 

оказване на 

първа помощ 

Мерки при 

аварийно 

изпускане 

Налични 

количества 

(кг;л) 

1 
 

 
    

   
 

2 
 

 
    

   
 

3 
 

 
    

   
 

      
   

 

      
   

 


