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                                                                                        УТВЪРЖДАВАМ:............................. 

                                                                                                       Директор:Гълъб Чаушев 

     Заповед № РД-07-01 

15.09.2017 г. 

П Л А Н  

за 

 работа на училищната комисия за действия при бедствия, аварии и 

катастрофи при усложнени зимни условия през учебната 2017/2018 година 

 

 
       І.Общи положиния: 

Снегонатрупването, снежните виелици и заледявания са често явление за нашата 

страна. Характерни са за декември и януари, но могат да се проявят и през останалите зимни 

месеци. Снежните бури и заледявания довеждат до разрушаване на електропреносните 

съоражения, ВиК инсталациите, отоплителните инсталации, въздушните комуникации, 

блокиране на пътищата и е възможно да поставят в рискова ситуация живота на много хора. 

 

      ІІ.Дейности : 
1. Подготовка на базата за работа в зимни условия. 

 Доставка на дърва за огрев – 250 куб.м.. 

-Отговорници: Директора, Ю.Молаюсеинов-срок 01.10.2017г. 

 Ремонт на дограмата, остъкляване, уплътняване. 

  -Отговорници: А.Спахиев, В. Чаушев-срок 01.10.2017г. 

 Ремонт на покрива 

-Отговорници: В. Чаушев, К. Манов-срок 05.11.2017г. 

 Обезопасяване и изолиране на ВиК инсталацията както и нафтопровода от 

цистерните до парокотелното. Обезопасяване и ограничаване на достъпа на 

неоторизирани лица до склада за съхранение на течно гориво и до склада за 

съхранение на твърдо гориво. 

-Отговорници: В. Чаушев, К. Манов-срок 05.11.2017г. 

 Доставка на пясък и сол за опесъчаване. 

-Отговорници: А.Спахиев, Ю.Молаюсеинов-срок 01.11.2017г. 

 Доставка на инструменти за снегопочистване. 

-Отговорници: А.Спахиев, Ю.Молаюсеинов-срок 01.11.2017г. 

 Почистване на котлите и димоходните тръби. 

-Отговорници: В. Чаушев-срок 15.10.2017г. 

 Изпитание и пробен пуск на отоплителната инсталация. 

-Отговорници: А.Спахиев, В. Чаушев, К. Манов-срок 05.11.2017г. 

 Изготвяне график за работа  на отоплителната инсталация. 

 -Отговорници: А.Спахиев , В. Чаушев-срок 15.10.2017г.  

 Пускане   на отоплителната инсталация извън учебно време с цел предотвратяване 

на аварии и замръзване. 

-Отговорници: В. Чаушев-срок -постоянен. 
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 Изготвяне график за почистване на снега и обрулване на образували се по стрехите 

на сградите ледени шушулки от помощния персонал. 

-Отговорници: А.Спахиев -срок 01.11.2017г. 

 Учебна евакуация на личния състав от сградата съобразно евакуационен план . 

-Отговорници: А.Спахиев, Б.Джанеков, В.Камбошев, Дежурен от помощния персонал и 

дежурните учители съгласно графика за дежурство-срок 09.10.2017г. 

 

2. Инструктаж на персонала относно мерките за защита и правилата на поведение при 

усложнени зимни условия. 

 -Отговорници: Комисията-срок 10.10.2017г. 

3. Провеждане на беседа с учениците в часа на класа относно мерките за защита и правилата 

на поведение при усложнени зимни условия. 

-Отговорници: Класните ръководители-срок 01.11.2017г.  

4. Действия при екстремни ситуации. 

 Евакуация на личния състав от сградата съобразно евакуационен план . 

-Отговорници: А.Спахиев,Б.Джанеков, В.Камбошев, Дежурен от помощния персонал и 

дежурните учители съгласно графика за дeжурство-срок постоянен. 

 Указания за мерките за защита и правилата на поведение при възникналата 

екстремна ситуация. 

-Отговорници: А.Спахиев, Б.Джанеков, В.Камбошев, Дежурните учители съгласно 

графика за дижурство-срок постоянен. 

 Уведомяване на Началника на РУО-Благоевград.  

 Сигнализиране на националната система за спешни повиквания-тел 112. 

- Отговорници: Директора, Председателя на комисията-срок постоянен. 

 Уведомяване и искане за съдействие на ОА Сатовча и Председателя на Общинската 

комисия за действия при бедствия,аварии и катастрофи. 

 - Отговорници: Директора, Председатела на комисията-срок постоянен. 

      5.Текущи дейости. Своевременно подаване на информация до ОА Сатовча за     

проведена оценка на риска при съхранение на течното и твърдото гориво. 

- Отговорници: Директора, Председатела на комисията-срок постоянен. 

 Своевременно подаване на информация до ОА Сатовча и заявка за доставка  на 

нужните количества дърва на доставчиците.  

-Отговорници: Директора, Председателя на комисията, В. Чаушев-срок постоянен. 

 

Комисия  : 

Алик Спахиев - председател: ........... 

                                                                     

Божик Джанеков  -член: ................... 

                                                                    

Венцислав Камбошив - член: ........... 

                                                                       

Велизар Чаушев – член: .................... 

 

Юсеин Молаюсеинов  ....................... 

 

Камен Манов  ..................................... 

                              

 

 

 


