РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на област Добрич
ЗАПОВЕД
№РкД-20-104
Добрич 18.08.2017 г.
На основание чл. 64 ал. 1 т. 5 и т. 6 и чл. 36 от Закон за защита при бедствия, Указание
за обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа
помощ” от 04.09.2002 год. на Министъра на образованието и науката и Инструкция №2 от 05
юли 2004 г. за подготовката и обучението на децата, педагогическия, административния и
помощен персонал в детските градини за безопасно поведение при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари

НАРЕЖДАМ
Обучението за действия при бедствия, аварии, катастрофи и пожари да се организира
от кметовете на общини със съдействието на служители от Регионална дирекция „Пожарна
безопасност и защита на населението” Добрич (РДПБЗН) и длъжностните лица, имащи
отношение по защита на населението в общините.
За организиране и провеждане на обучението за действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари в системата на МОН да се има за изпълнение следното:
1. Децата от предучилищна възраст да продължат обучението съгласно „Програма за
подготовка на децата от предучилищна възраст в държавни, общински, частни и с
чуждестранно участие детски градини за действия при бедствия, аварии, катастрофи и
пожари” (Инструкция №2 от 05 юли 2004 г., Приложение 2 към чл. 8, ал. 1).
2. Учениците от І до ХІІ клас да продължат да се обучават съгласно „Указание за
обучение за действия при бедствия, аварии, катастрофи, пожари и за оказване на първа
помощ” от 04.09.2002 год. на Министъра на образованието и науката.
3. В системата на висшето образование да се има за изпълнение чл. 16 ал. 1 и ал. 4 от
Закона за защита при бедствия – обучението да се организира от висшите училища в
съответствие с тяхната специфика и с тази на обучението по професионални направления и
специалности за придобиване на образователно-квалификационни степени.
4. Директорът на Регионална дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението” да създаде организация за оказване на методическа помощ за актуализация на
плановете за защита при бедствия на пребиваващите във всички детски градини, училища,
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специални училища, висши учебни заведения, обединени детски комплекси и центрове за
извънучилищни дейности. Организацията и оказването на методическа помощ да се извърши
съвместно с длъжностните лица, имащи отношение по защита на населението в общините
Актуализацията на плановете да завърши до 30.09.2017 г.
5. Директорите на горепосочените учебни заведения в срок до 10 октомври 2017 г. да
утвърдят приетите от педагогическия съвет училищни планове за защита при бедствия на
пребиваващите. Екземпляр от плана да се предостави на длъжностното лице, имащо
отношение по защита на населението в съответната община. Един екземпляр остава за
учебното заведение. Актуализираният план да се изпрати в електронен вариант в РДПБЗН на
имейл: cp_dobrich@abv.bg до 10 октомври 2017 г.
6. Регионално управление по образование да изиска от директорите на училища към
плановете да бъдат приложени графици на занятията, водени от класните ръководители, като
в тях бъдат посочени тема, дата, точен час на провеждане, обучаван клас и водещ занятието.
Директорите да следят за стриктното изпълнение на графиците.
7. Планът е регламентиращия документ за организиране и провеждане на защитни
мероприятия в учебните заведения и обслужващите звена в реална обстановка. Той се
актуализира от директора на учебното заведение ежегодно и се изучава от целия личен
състав, като практически се проиграва най-малко два пъти в учебната година.
8. Директорите на училища и детски градини да планират и проведат обучение на
персонала за защита при бедствия.
9. Да се организират и проведат в едно училище от всяка община показни занятия за
изпълнение на плана за защита при бедствия на пребиваващите, като в организацията и
провеждането вземат участие екипи на основните съставни части на единната спасителна
система (екипи на РДПБЗН Добрич, Регионална служба „Пожарна безопасност и защита на
населението” Добрич (РСПБЗН) по общини, Областна дирекция на МВР, Областен съвет на
БЧК и Център за спешна медицинска помощ). За целта Регионално управление по
образование - Добрич да изготви заповед с имената на училищата и населените места, където
ще се проведат показните занятия. Време за провеждане – до 10 ноември 2017 г. Да се вземат
всички необходими мерки за недопускане на инциденти с ученици.
10. До 30.06.2018 г. да се планират и проведат комплексните занятия с десетите
класове. Копие от протоколите да се представят в РДПБЗН Добрич в тридневен срок след
провеждането им.
11. Общинските ученически състезания „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации” да се планират и проведат през месец март 2018 г. До 05.04.2018 г. протоколите от
общинските кръгове на състезанието да се изпратят в Регионална дирекция ПБЗН Добрич
(бул. 25-ти септември № 72).
12. Областното ученическо състезание „Защита при бедствия, пожари и извънредни
ситуации” да се проведе до 20 май 2018 г.
13. През месец април 2018 г. да се организират и проведат общинските кръгове от
конкурса за детска рисунка „С очите си видях бедата”. До 05.05.2018 г. в РДПБЗН Добрич
да се изпратят протоколите и класиралите се на първите три места рисунки по възрастови
групи и категории.
14. Да се обърне сериозно внимание на работата със специалните училища и дневните
центрове за деца със специални образователни потребности. Учениците от тези училища да
бъдат включени във всички инициативи по обучението за действия при бедствия, аварии,
катастрофи и пожари.
Копие от Заповедта да се предостави на кметовете на общини, Регионално управление
по образование Добрич, РДПБЗН Добрич, ОД на МВР, ОС на БЧК и Центъра за спешна
медицинска помощ Добрич за сведение и изпълнение.
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