Утвърдил : Кр. Делчева

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ
ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ
Настоящият план е разработен за ДГ №22”Звънче”,гр.Хасково, и има за цел да
осигури ефективна организация на действията на ръководния състав и на персонала на
детското заведение и да регламентира техните отговорности при възникване на пожари и
евакуация с цел запазване здравето и живота им.
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
Настоящият план е разработен на основание чл.248 от наредба № 7 за минималните
изисквания за здравословни и безопасни условия на труд на работните места и при използване на
работното оборудване.
Планът се изготвя с цел да осигури безопасна евакуация.
Необходимо е не по-малко от веднъж годишно планът да бъде проиграван, като това се
осъществява в присъствието на ръководството на отговорниците за противопожарна
охрана на обекта и в присъствието на служител на РСПАБ.
II. ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА ПОЖАР НА
ОБЕКТА ПРЕЗ РАБОТНО ВРЕМЕ
При възникване на пожар: Лицето, открило пожара обявява високо и ясно „ПОЖАР”, като
с тези викове оповестява останалия персонал и всички други лица, намиращи се в сградата .
НАЧИН НА ДЕЙСТВИЕ НА ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА
Уведомяват РЗПАБ на тел. 112 за възникналия пожар;
Уведомяват се председателят, зам. председателят и членовете на ПОК, както и
висшестоящият административен персонал;
Оповестяване на персонала чрез радиоуредбата или лично чрез наличния персонал,
забелязал пожара;
Отваря главния и резервните входове, както и аварийните изходи;
Насочва персонала и децата към евакуационните изходи, съгласно евакуационните планове
на отделните работни помещения;
Да не се прекратява евакуацията докато не се евакуират всички пребиваващи.
За евакуация да се използват най-близките евакуационни пътища съгласно разположените
евакуационни схеми.
Евакуационните врати да се държат широко отворени.
Всички лица, евакуирали се от сградите се насочват към сборния пункт;
По време на движението към евакуационните изходи да не се допуска паника – струпване,
блъскане и др.
При необходимост да се потърси Бърза Медицинска Помощ на телефон 112 за всички мобилни
оператори и БТК.
При наличие на огнище на пожар да се предприемат гасителни мерки с подръчните
противопожарни уреди;
Изключва ел. захранването;
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Длъжностните лица от ПОК преброяват евакуираните лица, събират информация за
липсващите лица и тяхното евентуално местонахождение;
Извършва оглед и запознава Директора с действителното състояние;
Посрещат се спасителните екипи и се съобщават всички данни, касаещи и подпомагащи
спасителните работи;
Оказва при необходимост помощ на пожарникарите при гасене на пожара;
Посреща пожарните автомобили и съобщава на началника на смяната събраните данни във
връзка с огнището на пожара, проходи, местоположения на ел. табла и др. улесняващи
движението на пожарникарите и гасенето на пожарите;
Създава организацията за събиране иа персонала;
При пристигането на противопожарните автомобили директора или определено от него
длъжностно лице информира ръководителите на пожарогасителите на пожарогасенето за
обстановката, в т. ч.:
- мястото и размерът на пожара;
- задимяване;
- какво гори;
- има ли застрашени хора и колко;
- как върви евакуацията и пожарогасенето;
След информацията на ръководителя на пожарогасенето, ръководството на евакуацията и
пожарогасенето се поема от него.
ІІІ. ДЕЙСТВИЕ НА ПЕРСОНАЛА В МИНУТИ
№

Мероприятие

Време за
осъществяване
(в минути)

Обявяване на устен сигнал-високо и ясно
„ПОЖАР”

0–2

Оповестяване органите на
противопожарната охрана по телефона

1–2

Извеждане на всички лица
намиращи се в сградата вън от нея /на
безопасно място/

2–5

Организиране на охрана на обекта и
контрол на пропускливостта

5 – 10

Действие с пожарогасител (водни
завеси), кофпомпа за ликвидиране на
малък пожар
Обявяване на устен сигнал високо и ясно
„ПОЖАР”, докато дойде друг служител,
който би м о г ъ л д а п о м о г н е з а
изгасяването па пожара

Отговорник
Забелязалия
необходимостта от
евакуация
Забелязалия
необходимостта от
евакуация
Членове на
противопожарната
комисия
Членове на
противопожарната
комисия

0–5

Всеки, констатирал
пожара

0–2

Забелязалия
необходимостта от
евакуация

Действия на длъжностните лица при информиране за пожар:
Проверява сигнала на място и при потвърждаване работи по схемата съгласно т. 1,
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като първостепенно решава въпросите с евакуацията на работници и служители.
Взема мерки за защита на персонала с подръчни защитни средства.
След извършване на евакуацията на хората пристъпва към спасяване на ценни материали и
уникални носители на информация.
Осигурява физическа охрана, чрез екипи от служители на ДГ за изнесените материали и
ценности.
ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ, КОЕТО ОРГАНИЗИРА
РЪКОВОДИ ЕВАКУАЦИЯТА
Прави оценка на обстановката и засегнатите пътища за евакуация на хора и имущество.
Осигурява отварянето на вратите по пътищата за евакуация.
Направлява евакуирането на човешкия поток към изходите навън, като ръководи
евакуационните действия и не допуска евакуация през задимени участъци, без да има
осигурена защита на дихателните органи (мокра кърпа, маска и др.).
Дава сведения за евакуация на пристигналия първо началник от РСПАБ и остава под
негово ръководство и на негови разпореждания.
IV. ПРАВИЛА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ
Всички служители и работници са длъжни да бъдат запознати и спазват тези правила и
заповеди по ППО на Управителя на фирмата.
Всички служители и работници са длъжни да са запознати с местоположението на
противопожарните средства в обекта и правилата за тяхното използване.
В края на работното време всеки работник или служител е длъжен да оставя работното си
място обезопасено в противопожарно състояние.
Територията на обекта, трябва често да бъде почиствана от лесно запалими материали и други
горивни вещества.
Стриктно да се спазва заповед № 33./27.09.2018г на Директора относно тютюнопушенето в
района и сградата.
Забранява се съхраняването на лесно запалими материали в сградата, както и съхраняването на.
оборудване в коридорите и стълбищата на сградата.
Помещенията периодично се почистват от прах и от горими отпадъци.
Всички неизправности в ел.инсталации, офис оборудване и други, които могат да предизвикат
искри, късо съединение, нагряване на изолацията на кабели и проводници, както и други
подобни, да се отстраняват незабавно или се спират от експлоатация.
Изрично се забранява:
Оставянето без наблюдение на включени в ел. мрежата нагревателни ел.уреди, телевизори,
радиоапарати и др.
Използването на нестандартни или неизправни ел.уреди, апаратура и инсталации, както и
такива не съответстващи на групата по пожарна безопасност;
Използваните нагревателни уреди в канцелариите, извън специално оборудваните за тази цел
пожаробезопасни места;
Разполагането на прожектори върху горими покривни и други конструкции;
Използването на нестандартни предпазители в ел.таблата.
Лицата, извършващи почистването, зареждането и включването на отоплителни уреди и
съоръжения, и тези, които ги използват, са отговорни за тяхната пожаробезопасна
експлоатация.
При експлоатация на отоплителни уреди не се допуска:
Употребата на леснозапалими и горими течности за разпалване, сушене и поставяне на горими
течности и материали върху уреди и на разстояние, по-малко от това, определено в
инструкциите на заводите производители;
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Използването на вентилационни канали за димоотводи;
Не се допуска експлоатация на неизправни технологично и друго оборудване, което може да
доведе до пожари.
Обслужващия персонал се задължава да знае технологичната схема на оборудването, местата
на пусково-спирателните устройства и да може да ги използва при аварии или пожар.
Не се допуска изливането на лесно запалими и горими течности в общата канализационна
система.
Не се допуска използването на открит огън на разстояние, по-малко от 50 м от пожароопасни
обекти.
Целият персонал трябва да знае, че гасенето на пожари и запалвания, без точно и строго
съблюдаване на правилата за безопасност, представлява голяма опасност за живота и здравето
на лицата участващи в предотвратяването на аварията или локализирането на запаления пожар.
Освен обикновената опасност, придружаваща гасенето на пожар, са възможни поражения от ел,
ток, травматични наранявания.
Служителите и работниците да извършват строго определената работа, за която са назначени и
инструктирани.
Да се спазват всички правила, инструкции и изисквания по техника на безопасност, хигиена на
труда и противопожарна безопасност.
Стриктно да се спазват определени правила и заповеди на управителя относно
пожаробезопасността.
Забранява се оставянето на всички уреди включени в ел, мрежата без надзор от служител или
работник.
Забранява се употребата на алкохол на работното място и в работно време, както и работа в
нетрезво състояние.
ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОЖАР:
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПАНИКА!
ОБАДЕТЕ СЕ НА ТЕЛЕФОН 112
ДВИЖЕТЕ СЕ ПРИВЕДЕНИ НИСКО КЪМ ПОДА, ТАМ ВЪЗДУХЪТ Е НАЙ–ЧИСТ!
НЕ ОТВАРЯЙТЕ ВРАТАТА ИЛИ ПРОЗОРЦИТЕ НА ГОРЯЩОТО ПОМЕЩЕНИЕ ПРЕДИ ДА
СТЕ ОСИГУРИЛИ СРЕДСТВА ЗА ГАСЕНЕ!
ПРИ ПРЕМИНАВАНЕ ПРЕЗ ГОРЯЩО ПОМЕЩЕНИЕ НАМОКРЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ ОБИЛНО
С ВОДА ИЛИ СЕ НАМЕТНЕТЕ С НАМОКРЕНО ОДЯЛО!
ПРЕДПАЗЕТЕ СЕ ОТ ОБИЛНИЯ ДИМ КАТО ПОСТАВИТЕ ПРЕД НОСА И УСТАТА СИ
НАВЛАЖНЕНА КЪРПА!
АКО ГОРЯТ ЕЛ.УРЕДИ СПРЕТЕ ЕЛ.НАПРЕЖЕНИЕТО!
НЕ ИЗПОЛЗВАЙТЕ ВОДА ЗА ГАСЕНЕ НА ЕЛ.УРЕДИ ИЛИ ОФИС ТЕХНИКА ПОД
НАПРЕЖЕНИЕ!
ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПУСНЕТЕ СГРАДАТА НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ТЕРАСА,
СЕРВИЗНО ПОМЕЩЕНИЕ ИЛИ ДРУГИ ПОДОБНИ КЪДЕТО НЯМА ГОРИМИ
МАТЕРИАЛИ. УПЛЪТНЕТЕ С ПОДРЪЧНИ СРЕДСТВА ОТВОРИТЕ, ТАКА ЧЕ ДА НЕ
ПРОНИКВА ДИМ. НАМОКРЕТЕ ДРЕХИТЕ СИ И ЧАКАЙТЕ ИДВАНЕТО НА
ПРОТИВОПОЖАРНИТЕ ЕКИПИ!
Отговорни лица за профилактичните мерки за предотвратяване на пожари:
Поддържане в изправност на електрическата инсталация, електрическите машини,
електросъоръженията.
Отговорник : Румен Банков Вереньов / огняр /
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Отговорник :Христо Полихронов - огняр
Забележка : Преминали обучение за ел. безопасност- свидетелства ІІІ група
Редовно почистване на работните помещения от горими отпадъци.
Отговорник : Румен Банков Вереньов огняр/
Христо Полихронов - огняр
Поддържане в изправност на всички електрически машини, електросъоръжения и
електропроводите (в т.ч. мълниезащитните).
Отговорник : Румен Банков Вереньов огняр/
Христо Полихронов - огняр
Забележка : Преминали обучение за ел. безопасност
Поддържане в изправност системите за пожароизвестяване.
Отговорник: СОТ – 166 / сключен договор и тримесечни проверки удостоверени с протоколи /
Проверка годността и окомплектоването на средствата за гасене.
Отговорник: Милена Жекова – ЗАС сграда Дружба
Цветана Велчева – сграда Буря
Изключване на електрическото захранване след приключване на работа.
Отговорник: помощник – възпитателите ІІ смяна съгласно зап. № 34 / 37.10.2017
Стриктно спазване на противопожарните изисквания от работещите и изискванията на
нормативните актове по пожарна безопасност.
Отговорник: Красимира Недялкова Делчева
Издадени зап. № 30, 31 , 32, 33,34, 35, 36, 37, – Декларации към трудовите досиета
Осигуряване на изискуемите пожарогасителни средства:
Прахов пожарогасител ( кг) - 15.бр.+ 15 бр
Водни щрангове – 6 бр+ 6 бр
Водни пожарогасители – 5+5 бр
Отговорник: Милена Жекова и Цветана Велчева
Ежегодно проиграване на аварийния план – м. 10 и м.04
Отговорник: Красимира Недялкова Делчева
V. ОСНОВНИ ПРАВИЛА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ АВАРИИ
ЗАПАЗЕТЕ СПОКОЙСТВИЕ! НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПАНИКА!
НЕЗАБАВНО СЕ НАСОЧЕТЕ КЪМ ЕВАКУАЦИОННИТЕ ИЗХОДИ!
НЕ ГУБЕТЕ ВРЕМЕ С ДОВЪРШВАНЕ НА РАБОТА ИЛИ ПРИБИРАНЕ НА ВЕЩИ!
В НИКАКЪВ СЛУЧАЙ НЕ СЕ ВРЪЩАЙТЕ ОБРАТНО!
НЕ ПОЛЗВАЙТЕ АСАНСЬОРА ЗА ПРИДВИЖВАНЕ!
АКО СА НАЛИЦЕ ЯВНИ НЕИЗПРАВНОСТИ НА ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯТА ИЛИ ЕЛ. УРЕДИТЕ,
ИЗКЛЮЧЕТЕ ЕЛ. НАПРЕЖЕНИЕТО, АКО ТОВА НЕ СЪЗДАВА ЗАПЛАХА ЗА ВАШИЯ
ЖИВОТ И ЗДРАВЕ!
СЛЕД НАПУСКАНЕТО НА СГРАДАТА, ОСТАНЕТО НА СБОРНИЯ ПУНКТ, ДОКАТО НЕ
ВИ БЪДЕ РАЗРЕШЕНО ДА ГО НАПУСНЕТЕ ОТ ПРЕДСТАВИТЕЛ НА ПОК!
VІ. ДЕЙСТВИЯ ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ
Определяне на обектите в близост до територията на обекта на фирмата, които могат да
предизвикат поражения при земетресение.
След преминаване на труса (приблизително 60 сек) се извършва наблюдение за уточняване на
дадената обстановка:
имали пострадали;
възникнали ли са поражения;
има ли възможност за избухване на пожари, повреди в енергийната система;
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пътищата за извеждане на хората, намиращи се на обекта на безопасно място;
Организиране на персонала и външни лица (ако има такива) за откриване на безопасно място.
Прави се проверка за липсващи лица.
Поддържа се връзка с органите на реда, "Гражданска защита" и бърза помощ за пострадали.
П Р И З Е М Е Т Р Е С Е Н И Е:
ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПУСНЕТЕ СГРАДАТА, НАСОЧЕТЕ СЕ КЪМ ПОМЕЩЕНИЕ
С МАЛКА ПЛОЩ ИЛИ СТЪЛБИЩЕТО, ДАЛЕЧ ОТ МЕБЕЛИ ИЛИ ДРУГИ ПОДВИЖНИ
ПРЕДМЕТИ; СЕДНЕТЕ НА ПОДА С ВСИЧКИ КРАЙНИЦИ ПЛЪТНО ПРИБРАНИ ДО
ТЯЛОТО, ПРИ КОЕТО РЪЦЕТЕ ДА ЗАЩИТАВАТ ГЛАВАТА!
СЛЕД ЗАТИХВАНЕТО НА ПОСЛЕДНИЯ ТРУС, ИЗЧАКАЙТЕ ПЕТ МИНУТИ И ПОТЪРСЕТЕ
ПЪТ ЗА ЕВАКУАЦИЯ!
ПРИ НЕВЪЗМОЖНОСТ ДА СЕ ЕВАКУИРАТЕ САМОСТОЯТЕЛНО, НЕ ПРЕДПРИЕМАЙТЕ
НИКАКВИ ДЕЙСТВИЯ ЗА РАЗЧИСТВАНЕ НА ПЪТ, ОСОБЕНО НА СТРОИТЕЛНИ
ОТЛОМКИ, ИЛИ ОБЕМИСТИ ПРЕДМЕТИ, КАКТО И НИКАКВИ РИСКОВАНИ
ДВИЖЕНИЯ, КОИТО МОГАТ ДА ДОВЕДАТ ДО ВАШЕТО ПРОПАДАНЕ, ЗАТИСКАНЕ,
ИЛИ ЗАКЛЕЩВАНЕ!
ПРИ ЛИПСА НА СРЕДСТВО ЗА КОМУНИКАЦИЯ (ТЕЛЕФОН, GSM), СИГНАЛИЗИРАЙТЕ
МЕСТОНАХОЖДЕНИЕТО СИ С ПОЧУКВАНИЯ ИЛИ СТЪРЖЕЩИ ЗВУЦИ, БЕЗ ДА
СПИРАТЕ, ДОРИ И ДА НЯМАТЕ ЗНАК, ЧЕ СТЕ ЧУТИ, НО СЪЩО И БЕЗ ДА
ИЗРАЗХОДВАТЕ ИЗЛИШНА ЕНЕРГИЯ!
АКО СТЕ ЗАТРУПАНИ, ПЕСТЕТЕ ВЪЗДУХА И ЕНЕРГИЯТА СИ – НЕ ПАЛЕТЕ ОГЪН И НЕ
СИ СВЕТЕТЕ СЪС ЗАПАЛКА ИЛИ КИБРИТ!
ПРИ ОТРИЦАТЕЛНИ ТЕМПЕРАТУРИ НА ВЪЗДУХА, НЕ ЗАСПИВАЙТЕ И
РАЗДВИЖВАЙТЕ КРАЙНИЦИТЕ СИ ПО-ЧЕСТО!
VІ. ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЯ
Извършва се прогнозна оценка за въздействие върху конкретния обект;
Сигнали за оповестяване:
ЧРЕЗ НАЦИОНАЛНИТЕ И МЕСТНИ
РАДИОПРЕДАВАТЕЛИ И
РАДИОРЕТРАНСЛАЦИОННИ ВЪЗЛИ
„Внимание!Внимание!Внимание! Опасност от
наводнение! Опасност от наводнение!” текстът се подава неколкократно, след което
се подават указания за конкретно поведение

СИРЕННА СИСТЕМА
Вой на електронни сирени в
продължение на 3 минути,
последван от указания за
поведението на персонала

Органи и сили, с които ще се взаимодейства:
ОРГАНИ
Гражданска защита
Бърза помощ
Полиция
ПАБ
Спешен телефон

ТЕЛЕФОНИ
370 911; 652 661
150
166
160
112
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Организиране изнасяне на ценно имущество на безопасно място.
Организиране временно прекратяване на работните процеси в сградите
Уточняване на маршрути и места за установяване до преминаване на опасността.
Проверка на лицата - дали има липсващи.
Организиране на извеждане на персонала и външни лица (ако има такива) на
безопасно място даване на точни указания за тяхно то поведение съобразно
конкретната обстановка.
ПРИ НАВОДНЕНИЕ, СНЕЖНА БУРЯ ИЛИ УРАГАННА БУРЯ НЕ НАПУСКАЙТЕ
СГРАДИТЕ, ЗАТВОРЕТЕ И ЗАЛОСТЕТЕ СИГУРНО ВСИЧКИ ПРОЗОРЦИ И ВРАТИ,
ВОДЕЩИ НА ОТКРИТО!
Отговорници за профилактичните мерки за предотвратяване на наводнения:
Периодично да се извършва:
Почистване на покривите и отпушване на водосточните тръби;
Почистване на скарите и отточните шахти на битова, производствена и дъждовна канализация;
Ежемесечна ревизия на канализацията за отпадъчни води и при необходимост почистването й.
Отговорник: Румен Вереньов , Христо Полихронов

Настоящият План за действие при бедствия, аварии и катастрофи, както и при пожар е сведен
до знанието на всички служители в ДГ № 22 на Общо събрание 16.10.2018г
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