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ЧАСТ ПЪРВА

1.Общи положения.
1.Детска градина Хо7 “Детелина” се намира на територията на гр.София; ж.к. “Гоце

Делчев”, ул.”Деян Белишки” Хо44.
Възможни бедствия и аварии на територията на района са: от земетресение;

от пожар; от снежни бури, поледици и обледявания; от наводнение;
2. Строителна характеристика на детското заведение:

Обща площ /кв.м/ 14500 м?
Застроена площ /кв.м/ 1690 м?
Незастроена площ /кв.м/ 12810 м2.
Брой на сградите/секциите/ 8 броя - А, Б, В, Г
Етажност на всяка от тях А- 2 етажа; Б -2 етажа;

В-2 етажа, Г - 2 етажа
Степен на пожароопасност Гва степен огнеустойчива......
Тип строителство съгласно чл.123 от
Наредба Маот 21.03.20019Д. ППоПППоПоПопопо.енео панелно
Подземни етажи /мазе/ (1 бр. - скривалище - 1250 м?
Полуподземни етажи /характеристика/ ИПИ ада аноибокднордаицератондинан

Първи етаж/характеристика/ Пинон Н--2:80м лнчаанннаннлицаннвон

Втори етаж/характеристика/ ПАНА ДЗИ: ааорнонвониаиичасиачанос

НПОМа ррсацачнванавиа

Наличност на:
Скривалище /вместимост-брой хора/ 1бр. - 400 души, застроена площ - 1500 м2);

застроен обем 721.52 м3; Н- 2.50 м. ГУ категория
Скривалището се пойза от: ПпПопопооинен Не с ИЗПОЛЗВА.................
Противорадиационно укритие
вместимост-брой хора/ ...няма..

3. Детското заведение е разположенов близост до:
Ф Главен път с интензивно движение - бул.“ Тодор Каблешков“
Ф 73 СОУ

4. ДГ Хе7 има общо личенсъстав:

Ог тях:

деца учители|33 |, друг персонал|40 |



ЦЕЛОДНЕВНО- детското заведение е на двусменен режим на работа:

Общ бройна:
деца , учители , друг персонал

От тях:

- първа смянас деца, с учители, с|7|м.с., друг персонал;

- втора смянас деца,с учители, с|2|м.с. с друг персонал.

П. ЦЕЛИ НА ПЛАНА
Да се създаде организация за работа и действия на ръководството, учителите, другия

персонал и децата при възникване на бедствия, застрашаващи живота и здравето им и

успешно да се осъществят защитни и спасителни мероприятия на територията на ДГ Хо7 за
запазване животаи здравето на целия личен състав в ДЗ.

Ш.>ВЪЗМОЖНИ БЕДСТВИЯ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РАЙОН
„ТРИАДИЦА” И ДГ Х7 „ДЕТЕЛИНА” И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ
ТЯХ.

1. От земетресение. Сградата на детското заведение е осигурена конструктивно за
заметересения до ГХ степен по скалата на МШ.К - 64. При по - висока степен се очаква
повреждане /разрушение/ на сградата. При този случай се предполага прекъсване на
осветлението, спирането на парното отопление и водозахранването.

2. От наводнение. Възможни са наводнения само при необичайно силни дъждове или
обилно снеготопене, което би могло да доведе до повишаване нивото на водата и заливане на
ниските части на градината, като мазета и части от двора.

3. От снежни бури, поледици и обледявания. Възможни са снегонавявания при снежни
бури. Заледяване може да се получи при рязко понижаване на температурите, когато вали
дъжд, сняг, при лапавица, при мъгла и висока влажност на въздуха, придружен от студен
вятър, при което се образува ледена кора по земята. При определено стечение на
атмосферните условия може да се създадат предпоставки за обледяване на някои части от
конструкцията на сградата, най-вече покривът.

4. От пожар. ДГ Хо7 „Детелина” се отнася към категория по пожарна опасност Ф1.1 и

категория на обитателите В1. Пожар в района на сградата може да възникне при авария в

електрическата инсталация, при неправилно ползване на нагревателни уреди, в кухненския
блок, при извършване на огневи и заваръчни работи и др. Пожар може да възникне в резултат
на мълния при нарушена мълниезащита или от пожар в съседни сгради.



5. От авария в АЕЦ. В този случй може да се получи радиоактивно замърсяване от АЕЦ
- Козлодуй, трансгранични замърсявания или от радиоактивни материали в близост до
сградата. В тези случаи радиоактивните вещества изхвърлени във въздуха могат да попаднат
в различни райони на страната и ще започне да се отлага върху почвата и хората намиращисе
на открито. Опитът от досегашните случаи показва, че облъчването на населението е много
малко. Необходимо е радиоактивния прах да се премахне от облеклото чрез изтупване, а
хората да ползват по-често банята. Продуктите да се изваряват, особено местните и да се
изхвърлят костите.

6. От терористична атака. В този случай може да има разрушения в сградата и жертви
от хората.

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

1. Създаване на организация за провеждане на превантивни мерки и действия по защитата
на децата и материалните ценности, своевременно информиране и оповестяване на целия
персонал за предстоящо или настъпилото бедствие за управление и координация на
спасителните и неотложно аварийни и възстановителни работи.

2. Непрекъснато повишаване готовността на органите за управление за защита здравето на
децата и обектите при кризисни ситуации, бедствия и аварии.

3. Организиране защитата на децата при бедствия, аварии и катастрофи, чрез провеждане
на тренировки по спасяване на пострадали, чрез осигуряване на необходимите и налични
защитни средства и медикаментиза профилактика или извеждане от огнището на поражение.

4. Въвеждане на радиационен, химически, биологичен и бактериологичен контрол за
замърсеността на поразените обекти, околната среда и водите и строго спазване на санитарно
- хигиенните норми.

5. Поддържане в постоянна готовност на свързочните средства за оповестяване и

своевременно оповестяване за провеждане на спасителни и неотложно-възстановителни
работи.

У. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПОСТОЯННА ГОТОВНОСТ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ
БЕДСТВИЯ.

А/ ОРГАНИ И ГРУПИ ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ.
В детската градинаса изградени:

1. Щаб за изпълнение на Плана за защита при бедствия
1.1.Състав на щаба - съгласно Заповед Хе 254-51/11.10.2021 г.

Председател: Гинка Христова Златанова - директор
Заместник председател: Надежда Георгиева Ралчева - гл.учител
Секретар: Адриана Петрова Деспотова - старши учител
Членове:

» Цанка Добрева Кожухарова - ст. медицински специалист
Ф Цветелин Цветанов Георгиев - общ работник
« Лидия Стоянова Борисова - медицински специалист в ДГ
+ Галинка Кирилова Тонева - старши учител
+ Снежанка Христова Николова - старши учител

»,



Ф.»» Мая Иванова Топалова- старши учител
Емилия Пламенова Станоева - старши учител
Лидия Спасова Стефанова - старши учител
Десислава Стефанова Аугстен - старши учител
Соня Евгениева Благова - учител
Любка Янакиева Вълчева - технически секретар

Ф,#4»
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1.2. Задачи на щаба:
1.2.1. Да организира защитата на личния състав при бедствия.
1.2.2. Да планира превантивни мероприятия и организира тяхното изпълнение.
1.2.3. Да поддържа органите и групите в готовност за действия при бедствия.

2.Група за наблюдение и оповестяване
2.1.Състав на групата - съгласно Заповед Хе 255-52/11.10.2021 г.
Ръководител: Пенка Петрова Тодорова - счетоводител
Членове:

Ф Таня Миткова Илиева - ЗАС
+ Соня Евгениева Благова - учител
Ф Антонина Евгениева Димитрова - учител
+ Весела Емилова Августова - пом.възпитател
Ф Цветелин Цветанов Георгиев - общ работник
Ф Ирена Димитрова Ангелова - пом.възпитател

2.1.Задачи на групата:
2.2.1. Да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия

в района на детската градина;
2.2.2. Да обходи района на детската градина веднага след бедствие да осигури

първата информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;
2.2.3. Да подпомогне щаба на детската градина при изясняване на цялостната

обстановка след бедствие;
2.2.4. Да информира своевременно щаба за възникнали промени в обстановката.

3. Санитарен пост
3.1. Състав на поста - съгласно Заповед Заповед Хе 255-52/11.10.2021 г..

Ръководител: Цанка Добрева Кожухарова - ст. медицински специалист
Членове:

+ Фредерика Денева - медицински специалист
+ Красимира Младенова - медицински специалист
Ф Ани Стойкова Игусти - медицински специалист
+ Райна Христова Тодорова - медицински специалист
Ф Анелия Нончева - медицински специалист

3.2. Задачи на поста
3.2.1. да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични

мероприятия в детската градина



3.2.2. да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията
им за спасяване на живота на пострадалите.

4.„Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/
4.1. Състав на групата съгласно Заповед Хе 255-52/11.10.2021 г.

Ръководител: Ирина Ангелова - домакин
Членове:

+ Лидия Стоянова Борисова - медицински специалист
Ф Ирена Ангелова - помощник възпитател
+ Иванка Василева - помощник възпитател
“ Диана Чобанова - помощник възпитател
+ Мариана Иванова Михнева - старши учител

4.2. Задачи на групата:
4.2.1. да създаде необходимата организация за осигуряване на памучно-марлени

превръзки по групите
4.2.2. да следят за наличността и съхраняването на необходимото количество на

памучно-марлени превръзки по групите /или аспиратори/.

5. Група за противопожарна защита /Противопожарно ядро/
5.1.1. Състав съгласно Заповед Хо 255-52/11.10.2021 г.

Ръководител: Аделина Николова - учител
Членове:

“+ Милена Джолова - ст.учител
Красимира Младенова - медицински специалист
Мая Топалова - ст.учител
Полина Петрова - учител
Вяра Манджукова - учител
Десислава Тодорова - ст.учител
Янита Стойчева - ст.учител

Групата за противопожарна защита е осигурена с противогази с филтър за въглероден
окис /СО/ и марли.
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5.1.2. Задачи на групата:
Дейността, състава и задачите на групата за противопожарна защита,

структурирането и разработването на План за действия при пожар в сградата на детското
заведение се съгласува и разработва с 04 Районна служба пожарна безопасност и защита
на населението /РС “ПБЗН”/. Същияте неразделна частот този план.

УТ. ОПОВЕСТЯВАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ
1. На щаба за изпълнение на плана за защита при бедствия

Оповестяването на щаба става от председателя след получаване на сигнал от
оперативния дежурен на район “Триадица”.

1.1. Щабът се оповестява съгласно:
Ф при опасност и критична ситуация, породена от бедствие /т.е. при реална

обстановка/;



», » при провеждане на учение по Плана на териториална дирекция “Гражданска
защита” - София;
при проверка на готовността на щаба;
по решение на председателя на щаба.

».»

»,>»,
»,г»
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1.2.Привеждане в готовност на щаба.
Щабът се събира в кабинета на Директора, анализира обстановката, внася

корекции в зависимост от конкретната обстановкаи се доуточняват:
+» мероприятията за незабавно изпълнение;
“+ редът за действия;

задачите;
редът за обмен на информация по хоризонталаи вертикала;
съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с
тях.

а“4;
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2. На групите
2.1. Оповестяването на групите се извършва от ръководителите им след получен

сигнал или разпореждане от зам. председателя на щаба.
2.2. Привежданев готовност на групите

« Групите се събират в методичния кабинет.
«» Доуточняват се задачите. Получават се видовете имущества.

УП. УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙСТВИЯТА ПРИ БЕДСТВИЯ

Извършва се от Гинка Христова Златанова - Директор на ДГ Хо7 - Председател на
щаба, а при отсъствие или невъзможност от Аделина Огнянова Николова- Секретар на щаба.

В случай, че има жертви, пострадали, необходимост от евакуация от високите
етажи и други особени случаи и при участие на професионални и доброволни
формирования, ръководството се извършва от Гинка Христова Златанова - Директор на
ДГ Хо7 до пристигането на специализирани екипи и се продължават действията под
ръководството на общия ръководител на спасителните работи.

УШ. РЕД ЗА ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА И ИНФОРМИРАНЕ НА
ЛИЧНИЯ СЪСТАВ НА ДГ 7 „ДЕТЕЛИНА”

Планът се въвежда в действиев зависимостот бедствието и мащабите.
1. Оповестяването на личния състав се извършва както следва:
1.1. В учебно време оповестяването се извършва от Секретаря на щаба Аделина

Огнянова Николова или от Надежда Георгиева Ралчева - зам.председател на щаба.
1.2. В периода между две смени, ако от детската градина отсъства Секретаря на

щаба оповестяването се извършва от Галинка Кирилова Тонева - ст.учител дежурен за
деня в детската градина, който поема временно ръководството и управлението на
комисията.

1.3.Във времето от 7.00 ч. до 19.00 ч. се извършва от Гинка Златанова - директор
на детското заведение, а при нейно отсъствие от Надежда Ралчева.

За оповестяване се използват установените сигнали на Гражданска защита или
други предварително известни, чрез наличните възможности:



» чести удари върху кънтящи предмети;
“ свирка /механичен звънец/;
» по друг познат на всички, установен начин - чрез предаване на

съобщение.

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в
работата, за да се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат
информирани ръководството, педагогическия, административния, обслужващия
персонал и работниците, които да извършат мероприятията по информиране и
организиране на действията на децата.

ТХ. СПИСЪК НА ТЕЛЕФОНИТЕ ЗА ВРЪЗКА
+» Дежурен на районния съвет за сигурност - тел. (02)8054193, 8054191,

Председател на РСС - Кмет на район „Гриадица” - Димитър Божилов - (02)
8054101

# ТУРПУ -гр. София - тел. (02) 8662227; - дежурна част (02) 982 41 60
» ЕЕН-112
е“, Оперативен комуникационно-информационен център (ОКИЦ) - 02/9 816 112 02/

9871112 0886 404 122
Х. КАРТА
Нанасят се:

«» местонахождението на детската градина,
<» маршрут за извеждане пеша;
«» местата за изчакване на автобусите;
4» местата за разполагане след възникване на бедствието;
«» възможните заливни зониот:

- реки;
- язовири;
- хвостохранилища;
- други хидросъоръжения.

«» обекти, съхраняващи и работещи с ПОВ и прогнози на зоните;
+» места на Гражданска защита, Спешна и неотложна медицинска помощ

/СНМШ, 04 РС „ПБЗН”, РПУ, болници.

Х1. СХЕМА И РЕД ЗА ЕВАКУИРАНЕ ПРИ БЕДСТВИЯ НА ДГ Ж 7?

1.Схема на ДГ Х7. Схемата се изготвя в два идентични екземпляра. Единият остава в ДГ
Хо7, а другия в представителя на РСС в район „Гриадица”.

Изготвя се обща схема на детската градина и схема на всеки етаж. На схемите се
нанасят:

«» местата на кабинети и занимални;
«» общи помещения, складове и др.;
«» стълбищаи асансьори;
«+ спални помещения;
«» санитарни възли ;

» защитни съоръжения (скривалища);



«» местата на съсредоточаване на хора.

2.Ред за евакуиране при бедствия
2.1. Градинските групи, намиращи се от дясната страна на ДГ се евакуират от

централния градински вход с помощтана персоналаот съответните групи.
2.2. Градинските групи, намиращи се от лявата страна на ДГ се евакуират от

Втория вход на ДГ с помощта на персонала от съответните групи.
2.3. Яслените групи се евакуират от централния вход с помощта на персонала от

съответните групи и администрацията.
Кухненският персонал и администрацията се евакуират от техния вход.

ЧАСТ ВТОРА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични
поражения.
2. Органи и сили,с които ще си взаимодействат.

Районен съвет по сигурност / РСС /- София, СДПЪЗН,04 РУП-СДВР
3. Ред за действие на щаба.

След преминаване на труса /около 60сек./ щаба извършва следното:
3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановкатав детската градина, -

пострадали, пропуквания, разрушения, пожари, повреди по комунално - енергийната
система и др. и определя пътищата за извеждане на децата;

3.2. Организира извеждането на децата веднага след първия трус /след около 60
сек/ на определеното място - двора на ДГ Хо7.

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и

транспортирането им до болнични заведения;
3.4. Прави проверка на изведените деца. Ако има липсващи, организира

издирването им в сградата;
3.5. Прави необходимите донесения до тел.112, Кмета на район „Триадица” и

поддържа непрекъсната връзка с дежурния по РСС в район „Гриадица” за получаване на
помощ и указания;
4. Определяне местата и маршрутите за извозване.
5. Действия след напускане зоната на разрушения.

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



ЧАСТ ТРЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ

1.Прогнозна оценка за въздействие върху детското заведение. Наводнение би могло да
възникне освен при авария в детското заведение и при обилно снеготопене и обилни
валежи от подпочвениводи.
2.Сигнали за оповестяване - чрез звънец, по друг познат на всички, установен начин -

чрез предаване на съобщение
3.Органи и сили, с които ще си взаимодействат.

+ дежурен по РС за сигурност (02) 8054110 - в рамките на работния ден;
8054191 - през нощта
дежурен 04 РПУ СДВР 02) 8662227 - дежурна част (02) 9824160; 9823146
ПЪБЗН - 112; 02/9821254; 02/9821243; 02/9823227,

«+ единен номер за спешни повиквания - 112;
» пожарна- 160

4. Ред за действие
4.1. При опасност от наводнение
Дейността на щаба, след като бъде уведомена от дежурния по РСС в район

„Гриадица”се изразявав:
4.1.1. Организира дежурство /денонощно дежурство за тези детски градини, които

са с непрекъсваем режим на работа/ и осигурява връзка с Кмета на район „Гриадица”;
4.1.2. Осигурява изпълнението на всички решения, взети от Кмета на район

„Триадица”;
4.1.3. Организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в

които има опасност от наводнение;
4.14. Организира временно прекратяване на заниманията в помещения,

застрашени от наводнение;
4.1.5. Доуточняват се маршрутите и местата за установяване до преминаване на

опасността.
4.2. След възникване от наводнение
4.2.1. Оповестява личния състав;
4.2.2. Прекратява учебните занимания;
4.2.3. Организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно

място и дава указания за тяхното поведение, съобразно конкретната обстановка;
4.2.4. Съобщава на РСС за състоянието на ДГ Хе7 и при необходимост иска

конкретна помощ.
5. Действия след напускане на наводнената зона.

5.1. Издирваи се грижиза деца, чиито семейства са пострадали от наводнението;
5.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали деца.

»,?»,
»,»»
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ЧАСТ ЧЕТВЪРТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ СНЕЖНИБУРИ,
ПОЛЕДИЦИ И ОБЛЕДЯВАНИЯ

1. Булевард „Годор Каблешков” е в близост до ДГ Хо7 и е възможно по него да се
превозват силно действащи отровни вещества, които биха предизвикали вторични
поражения при проява на снежни бури, поледици и обледенявания.
2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат:

+ дежурен по РС за сигурност (02) 8054110 - в рамките на работния ден;
8054191 - през нощта
дежурен 04 РПУ СДВР 02) 8662227 - дежурна част (02) 9824160; 9823146
ПЪЗН - 112; 02/9821254; 02/9821243; 02/9823227,
единен номер за спешни повиквания- 112;
пожарна- 160

»,»
»,+»

+»,

а“4:
е+,

3. Ред за действие.
Дейността на щаба, след като бъде уведомена от дежурния по РСС в район

„Гриадица”се изразява в:
3.1. Осигуряване на режим на водните и парни инсталации за изключване

възможността от възникване на аварии и усложняване на обстановката;
3.2. Осигуряване на почистване и опесъчаване на района пред и в двора на

детското заведение;
3.3. Поддържане на непрекъсната връзка с Кмета на район „Гриадица” за помощ и

указания;
3.4. При невъзможност за придвижване до>местоживеенето, организира

настаняването на личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване
на възможността за завръщането им по домовете;

3.5. Организира осигуряването на лекарска и долекарска помощ при необходимост;
3.6. Организира информиране на родителите и близките за здравословното

състояние на личния състав и тяхното местонахождение;
3.7. Организира информиране на личния състав за правилата за действия при

създадената обстановка;
3.8. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Кмета на район

„Гриадица” и до Столична община за временно прекратяване на учебните занятия.
4. Места за настаняване.

и



1.

2.

ЧАСТ ПЕТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИИ И КАТАСТРОФИ В ПРОМИШЛЕНИ
ОБЕКТИ, ЗАСТРАШАВАЩИ ЖИВОТА НА ХОРАТА

Органи и групи, с които ще си взаимодействат:
+ дежурен по РС за сигурност (02) 8054110 - в рамките на работния ден;

8054191 - през нощта
дежурен 04 РПУ СДВР 02) 8662227 - дежурна част (02) 9824160; 9823146
ПБЗН - 112; 02/9821254; 02/9821243; 02/9823227,
единен номер за спешни повиквания- 112;
пожарна- 160

»,е»

»,

»,

»»

#,»

+“4

Ред за действие.
След получаване на сигнал или съобщение за авария, съпроводена с отделяне на

силно действащи отровни вещества, дейността на щаба в детското заведение се изразява в
следното:

2.1. Организира събиране на информация за часа на аварията, вида и

количеството на изтеклите / изхвърлените/ в околната среда токсични вещества, посоката
и скоросттана вятъра и вертикалната устойчивост на въздушните маси, отдалечеността на
детското заведение от обекта;

2.2. Оценява обстановката и набелязва мероприятия за изпълнение;
2.3. Незабавно оповестява намиращият се в детското заведение личен състав и

дава указания за действия;
2.4. Осигурява охрана на детското заведение.

2.5. Ако параметритена аварията позволяват извеждане от сградата:
2.5.1. Организира максимално бързото извеждане на личния състав от

сградата и застрашения район в посока перпендикулярна на разпространението на
токсичния облак на безопасно място;

2.5.2. Изготвя и предава донесение до Дежурния по РСС в район
„Гриадица”за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.5.3. Осигурява първа долекарска помощ при необходимост и взема мерки
за транспортиране на пострадалите до болнично заведение.

2.6. Ако параметрите на аварията не позволяват извеждане от сградата:
2.6.1. Организира своевременното затваряне на вратите, прозорците,

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

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

2.6.3. Организира извеждането на децата в безопасната част (предварително
определените за целта помещения) на детската градина в зависимост от
промишлените отровни вещества;
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2.6.4. Изготвя и предава донесение до Дежурния по РСС в район „Гриадица”
за създалата се обстановка и предприетите защитни мероприятия;

2.6.5. Осигурява първа долекарска помощ в случаите, когато има обгазени и

пострадали и взема мерки за транспортиране на пострадалите до болнично
заведение.

Забележка:
1 Когато в учебното заведение няма защитно съоръжение или ПРУ

предварително се определят помещения за херметизация, същите се херметизиратс
предварително осигурени изолиращи материали (лейкопласт, тиксо, хартиени ленти
и лепило, тъкани и др.).

2. За осигуряване на личния състав 10090 с ИСЗ, предварително се осигуряват
противогази и се закупуват или изработват необходимия брой памучно-марлени
превръзки. (Съгласно Наредба за реда за създаване, съхраняване, обновяване,
поддържане, предоставяне и отчитане на запасите от индивидуални средства за
защита - от 20.01.2009 г.).
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ЧАСТ ШЕСТА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР

Цел: Да се организира и реализира безпрепятствено напускане на застрашените помещения
или цялата сграда и не се допуснат човешки жертви, увреждане на здравето на застрашените
деца, учители, административен и помощен персонал при възникване на пожар.

“+ При пожар:
Фо Действие Изпълнител
по (отговорник)
ред
1 Съобщение на СД - ПБЗН /Столична Дирекция Открилият пожара

за Пожарна>безопасност и защита на
населението/ на тел 112

1.>Известяването се извършва по
телефон или мобилен телефон, си
съобщава следното:

« длъжност и фамилия
“ име на обекта
“ вид на възникналата опасност
+ темп на нарастване
“ наличие на застрашени хора

2, Оповестяване на ръководството и намиращите Открилият пожара
сев ДГ Хе? деца, учители и помощен персонал

3. Напускане на помещенията и сградата на Всички присъстващи
ДГ ЖХо7 съгласно определените схеми и

маршрути за евакуация в следната
последователност:
“ съседни помещения и зонинатази, в

която е възникнал пожарът;
+» помещения и зони, намиращисе на по -

горни етажи от застрашения;
“ при необходимост се евакуират децата,

учителите, административният и

помощен персонал от помещения,
разположени напо - ниски етажи;

+ децата се извеждат незабавно,
организиранои без паника през
коридорите и изходите извън горящата
сграда /по възможност според схемата
за евакуация / в двора на площадките,
ако е безопасно мястото;

Ф всички евакуирани деца се преброяват и

-



проверяват с поименен списък на
групата от учителя/медицинските
специалисти.

4. Изключване на ел. захранване чрез етажното Определен за това
или главнотоел. табло служител /дежурен

учител/
3 Гасене или ограничаване на пожара със Противопожарно ядро

стационарни уреди и пожарогасители
6. Посрещане на пожарникарите и насочване към Служител от>детското

мястото на пожара заведение

+ Функции и отговорности на длъжностните лица, изпълняващи
задължения по време на евакуация при пожар

Всеки служител, забелязал пожара, е длъжен да съобщи на дежурния по охрана и

на директора на ДГ Хе7, както и на застрашените лица.
+ Директорът или член на групата за противопожарна защита:

1. Ръководи действията при евакуация;
2. Контролира изпълнението на задълженията на длъж ностните лица при пожар;
3. Анализира изпълнението на задълженията и при необходимост предлага

промени за подобряване на взаимодействието.
+ Членовете на щаба:

1. Съдействат при евакуациятана децата;
2. Организират евакуация на ценна документация и имущество на ДГ Хо7;
3. Докладват за приключване на евакуацията на директора на ДГ Хо7.

+ Директорът:
1. Отключва евакуационните изходи на сградата, когато в нея се провеждат
занятия.
2. Организира отключване на аварийни изходи. При необходимост аварийни са
изходите, неотговарящи на изискванията за евакуационни, но са в състояние да
улеснят евакуацията, при условие, че са незасегнати от опасни фактори.
3. Организира изключването на ел. захранването на зоната, застрашена от пожар.
4. Организира усилена охрана за недопускане връщане на хора в застрашените
зони.
5. Докладваза обстановката.
6. Наблюдава за недопускане на паника и емоционален натиск при евакуация на

децата.

Планове за действие и евакуация при пожар са разработени за всеки етаж за сградата по
отделно и за цялата сграда. Прави се схема на помещенията, тяхното разположение,

7. Приема докладите на отговарящите за евакуация.
8. Докладва за приключване на евакуацията.

пожарен кран,ел. табло и пожарогасителна техника.
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ЧАСТ СЕДМА

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ ИЛИ ТРАНСГРАНИЧНИ
РАДИОАКТИВНИ ЗАМЪРСЯВАНИЯ

1. Органи и сили на взаимодействие:
+ дежурен по РС за сигурност (02) 8054110 - в рамките на работния ден;

8054191 - през нощта
+ дежурен 04 РПУ СДВР 02) 8662227 - дежурна част (02) 9824160; 9823146
“ ПБЗН - 112; 02/9821254; 02/9821243; 02/9823227,
+ единен номер за спешни повиквания- 112;
“+ пожарна- 160

2. Дейност на щаба при авария в АЕЦ или трансгранично радиоактивно замърсяване.
2.1. Дейност на щаба при опасност от радиоактивно замърсяване.
Дейността на щабасе изразявасе в:
2.1.1. Оценка на обстановката и набелязване на мероприятия;
2.1.2. Оповестяване на личния състав ;

2.1.3. Инструктиране на личниясъстав;
2.1.4. Осигурват се средства и се херметизират всички останали прозорци;
2.1.5. Прекратяват се учебните занятия на открито, както и всички извън

училищни дейности, изискващи събирането на много деца на едно и също място като
излети, екскурзии, игри ит.н.

2.1.6. Подготвят се табелки с надпис “Водата- забраненаза пиене”;
2.1.7. Целият личен състав да си подготви памучно - марлени превръзки от

специалист;
2.1.8. Да се осигурят необходимите количества повърхностно-активни препарати

за дезактивиращи разтвори и текстилни материализа почистване;
2.1.9. Да се осигурят необходимите разтвори и дезактивиращи вещества за

обработка на хранителните продукти в кухнята;
2.1.10. От кухнята да се раздават за консумация само пакетирани в солидна

опаковка храни;
2.1.11. Упражнява се ежедневен контрол върху личната хигиена и мерките за

противорадиационна защита в кухненския блок;
2.1.12. Да се подготвят и оборудват места за изтупване на връхните дрехи и

съхраняванетоим;
2.1.13. Да се определят и оборудват места за измиване на ръцете;
2.1.14. Да се приведе в изправност остъклението и затварянето на прозорците и

вратите;
2.1.15. Директорът организира извършването на анализ на водата и храната в

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

наличниясъстав;
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2.1.17. Ако се получат указания от РСС за раздаване на йодни таблетки, цялостната
дейност се организира и провежда от медицинско лице съвместно с изградените
санитарни постове;

2.1.18.Актуализира се Плана на ДГ Хо7 - ежегодно. Упражнява се ежедневен
контрол върху личната хигиена и мерките за противорадиационна защита в кухненския
блок;

2.1.19. Актуализира се Плана в съответствие с Плана на РСС в район „Гриадица”.

2.2. Дейност на щаба след радиоактивно замърсяване
Извършените подготвителни мероприятия преди радиоактивното замърсяване на

района се привеждат в действие и допълнително се извършва следното:
2.2.1. Проветряването на помещенията става за кратко време и само през прозорец

с опънат плътен памучен плат;
2.2.2. Забранява се излизането на децата извън сградата на детското заведение до

второ нареждане;
2.2.3. Забранява се пиенето на вода от водопровода до второ нареждане;
2.2.4. Движението извън детското заведение става само с памучно-марлени

превръзки;
2.2.5. Почистването става само с мокър парцал и с поливанес вода;
2.2.6. Пред входовете, стълбището и кухнята се поставят мокри изтривалки, които

се сменят често в зависимост от степента на радиоактивно замърсяване;
2.2.7. Площадките пред детското заведение се измиват ежедневнос вода,
2.2.8. Забранява се тичането по коридорите и занималните,за да не се вдига прах;
2.2.9. Изгражда се комисия за ежедневен контрол на храната в кухнята. До осмото

денонощие се препоръчва даване на суха храна в подходяща опаковка.
3. Осигуряване на мероприятията.

Планът за защита при бедствия е приет на заседание
педагогически съвет - Протокол Хе1/16.09.2021 г. /

И.ДДИРЕКТОР НА ДГ М7 “ДЕТЕЛИНА”
(гинк;
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ФЕПСКА ТФАФИКА Мо 7? „ФЕЛГЕЛИНА”
1 1404:гр.София: ж-к "Гоце Делчев”;ул. „Деян Белишки” Мо44 телефон: 853-91-08

ЗАПОВЕД м.21:.24 пени11.10.2021 г.

На Директора на ДГ Хе7 “Детелина”, район “Триадица”- гр. София

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ЩАБ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

На основание Закона за защита при бедствия и Инструкция Хо 2 / 05.07.2004г. за подготовка и

обучение на децата, педагогическия персонал, администрация и помощен персонал в ДГХо 7

и за безопасно поведение при БАК и пожари и промяна на нормативната разпоредба

НАРЕЖДАМ

1 Да се изгради ЩАБ за защита при бедствия в Детска градина Хо7 “Детелина” в

състав:

Председател: Гинка Христова Златанова- директор
Заместник председател: Надежда Георгиева Ралчева - гл.учител
Секретар: Адриана Петрова Деспотова - старши учител
Членове:

Членове:
+ Цанка Добрева Кожухарова - ст. медицински специалист
+» Цветелин Цветанов Георгиев - общ работник
+ Лидия Стоянова Борисова - медицински специалист в ДГ
«+ Галинка Кирилова Тонева - старши учител
+ Снежанка Христова Николова - старши учител

Мая Иванова Топалова- старши учител
Емилия Пламенова Станоева - старши учител
Лидия Спасова Стефанова - старши учител
Десислава Стефанова Аугстен - старши учител
Соня Евгениева Благова - учител
Любка Янакиева Вълчева - технически секретар

»,#4»

Ф,»»

Ф.»,

а“4
“е“4:

е4;

2. За работно място на щаба определям ДГ Хо7“Детелина” -тел. (02) 8589108.
3. Телефони за свръзка с Дежурен по РСС в район „Триадица”: (02)955-53-41;

8054110; 8054191;
4. Настоящата заповед да се сведе до знанието на целия личен състав.
5. Контролът по изпълнението на настоящата заповедвъзлагам.на

Георгиева Ралчева. ДА

И.Д.Директор на ДГ Хо7:
(Гинка
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ФЕЧСКА ГРАФИНА Мо 7, ОЕПЕЛИНЯА"
4 1404-гр.София; ж-к .”Гоце Делчев”; ул. „Деян Белишки” Мо44 телефон: 858-91-08

ЗАПОВЕД Ж.4:22.24../11.10.2021 г.

На Директора на ДГ Хе7 “Детелина”, район “Триадица”- гр. София

ОТНОСНО: ИЗГРАЖДАНЕ НА ГРУПИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

На основание Закона за защита при бедствия и Инструкция Хе 2 / 05.07.2004г. за
подготовка и обучение на децата, педагогическия персонал, администрация и помощен
персонал в детската градина и за безопасно поведение при БАК и пожари и промяна на
нормативната разпоредба

НАРЕЖДАМ

1. Да се изградят следните групи за защита при бедствия в Детска градина Хо7

“Триадица” в състав:

1. Група за наблюдение и оповестяване:

РЪКОВОДИТЕЛ: Пенка Тодорова - счетоводител
ЧЛЕНОВЕ:

Ръководител: Пенка Петрова Тодорова - счетоводител
Членове:

Ф» Таня Миткова Илиева - ЗАС
Ф Соня Евгениева Благова - учител
Ф Антонина Евгениева Димитрова - учител
Ф Весела Емилова Августова - пом.възпитател
Ф Цветелин Цветанов Георгиев - общ работник
Ф Ирена Димитрова Ангелова - пом.възпитател

2. Санитарен пост:

РЪКОВОДИТЕЛ: Цанка Добрева Кожухарова - ст. медицински специалист
ЧЛЕНОВЕ:
Членове:

+ Фредерика Денева - медицински специалист
Ф Красимира Младенова - медицински специалист
Ф Ани Стойкова Игусти - медицински специалист
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+ Райна Христова Тодорова - медицински специалист
+ Надежда Герова - медицински специалист
Ф Анелия Нончева - медицински специалист

3. Група за получаване и раздаване на индивидуални средства за защита /ИСЗ/:

РЪКОВОДИТЕЛ: Ирина Ангелова - домакин
ЧЛЕНОВЕ:
Членове:

Ф Лидия Стоянова Борисова - медицински специалист
+ Ирена Ангелова - помощник възпитател
+ Иванка Василева - помощник възпитател
Ф Диана Чобанова - помощник възпитател
+ Мариана Иванова Михнева - старши учител

4. Група за противопожарна защита:

РЪКОВОДИТЕЛ: Аделина Николова - учител
ЧЛЕНОВА:
+ Милена Джолова - ст.учител
“+ Красимира Младенова - медицински специалист
«+ Мая Топалова - ст.учител
“+ Полина Петрова - учител
“» Вяра Манджукова - учител
# Десислава Тодорова - ст.учител
» Янита Стойчева - ст.учител

Групата за противопожарна защитае осигурена с противогази с филтър за
въглероден окис /СО)/.

С текста на настоящата заповед да се запознаят определените лица.
Контролът по изпълнението на настоящата заповед ще осъществявам лично.

И.Д.Директор на
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СХЕМА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ГРУПИТЕ

В ДГ Ж7 “ДЕТЕЛИНА”

Гинка Христова
Златанова

тел. 0884204965

Соня Евгениева Адриана Петрова
Благова Деспотова
0897704090 тел. 0884745698

Цанка Добрева Цветелин Цветанов
Кожухарова Георгиев

тел. 0884627503 0898517899

Любка Янакиева Вълчева
тел.0898534757
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СХЕМА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЩАБА В ДГ Хо7

“ДЕТЕЛИНА”

Дежурен РСС - „Триадица”
Тел.955-53-41

Гинка Христова Златанова
тел. 0884801550

Надежда Георгиева Ралчева Адриана Петрова Деспотова
тел. 0884032478 тел. 0884745698

Цветелин Цветанов
Георгиев
0898517899

Галинка Кирилова Тонева
0879608587

Емилия Пламенова
Станоева

тел. 0879683986

Снежанка Христова
Николова

Симона Боянова Чаушева
тел. 0884146582
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СХЕМА
ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ НА ЛИЧНИЯ СЪСТАВ

НА ДГ Хе7 “ДЕТЕЛИНА”

Галинка Кирилова Тонева
тел. 0879608587

Пенка Тодорова
тел. 0884143651
Таня Илиева-тел. 0882461338

Милена Джолова-тел. 0882614409
Мадлена Николова -

тел.0884745912
Мая Топалова
тел. 0884212837

Павлина Стоенчева
ЛОШ. „аевезооова

Елка Симеонова -
тел. 0884146571

Десислава Годорова
тел. 0898761431
Мария Генова
ТИ жезлужкон

Десислава Аугстен
Тел.

ДГ Жо7 - 374 деца

23


