
 

 



Част първа  

I. Общи положения  

"Бедствие" е всяко природно явление (земетресение, наводнение, буря) химическо, 

биологическо, радиоактивно замърсяване и др., което представлява обществена 

опасност, заплашва живота и здравето на хората, причинява материални щети. Бедствията 

могат да ни изненадат навсякъде и по всяко време. 

"Авария" е внезапна технологична повреда на машини, съоръжения, агрегати, 

съпроводена със спиране или сериозно нарушаване на технологичния процес, с взривове, 

възникване на пожари, замърсяване на околната среда, разрушения и жертви. 

''Катастрофа" е внезапно събитие, съпроводено с тежки последствия, жертви, 

наранявания, разрушения, повреди, които причиняват загуби, налагащи незабавна намеса. 

 

1. Характеристика на района , в който се намира ХГ „ Дамян Дамянов „- Сливен 

Училището е разположено в района на V СОУ "П. Яворов" – Сливен, западно от 

Районното управление за пожарна безопасност (РСПБЗН). Сградата е построена през 

1959 г. и съгласно документацията отговаря на противопожарните и противоземетръсни 

изисквания . 

 

2. Строителна характеристика на   

Обща площ (кв.м) – I корпус 300.00; II корпус 5765;  

Застроена площ (кв.м) - I корпус 300.00; II корпус 716.60 

Незастроена площ (кв.м) - 5048 

Брой на сградите (секциите) - 2 

Етажност на всяка от тях – първи корпус – 4 етажа , втори корпус – 2 етажа  

Степен на пожароопасност – средна  

Тип строителство съгласно чл. 123 от Наредба № 5 от 2001 г. - 

Подземни етажи (брой, характеристика) - 

Полуподземни етажи (характеристика) – първи корпус – 1 етаж, втори корпус – 1 етаж 

Първи корпус  

Първи етаж – класни стаи – 3, дирекция – 1, канцелария – 1, счетоводство- 1, библиотека- 1, 

учителска стая-1, стая на обслужващ персонал-1, архив-1,хранилище-1, тоалетни-2 

Полуподземен  етаж – мултимедийна зала – 1, компютърни кабинети – 2, хранилища-2, 

тоалетна-2 

Втори корпус  

Първи етаж – стая на пом. директор- 1, класна стая-1, хранилище-2,съблекалня-1,   

тоалетна -2 

Втори етаж – класни стаи- 4, хранилище-1, съблекалня - 1 

Полуподземен етаж – учителска стая-2, физкултурен салон-1, склад-1 

Наличност на:  

Скривалище (вместимост - брой хора) -не 

Противорадиационно укритие (вместимост - брой хора) -не 

3. Хуманитарна гимназия „ Дамян Дамянов”  е разположена в близост до:  

- жп гара  

........не................................................................................................................................................... 

- главен път с интензивно движение  

........не................................................................................................................................................... 

- язовир (заливна зона)  

.........не.................................................................................................................................................. 

- речна заливна зона  

.........не.................................................................................................................................................. 

- други хидротехнически съоръжения  

.........не.................................................................................................................................................. 

- хвостохранилища  

.........не................................................................................................................................................. 



- предприятия с рискови производства  

........не................................................................................................................................................... 

(взривоопасни, пожароопасни, произвеждащи или работещи с промишлени отровни 

вещества, йонизиращи лъчения и др.)  

.......не.................................................................................................................................................... 

Други опасности:  

- свлачищни терени - не 

 

4. Хуманитарна гимназия „ Дамян Дамянов”    има общо личен състав: 274 деца, 19 

педагогически персонал, 7 помощен персонал. 

 

II. Цели на плана  

1. Да се извърши организация за работа и действия на ръководството,  при възникване на 

бедствия, аварии и катастрофи (БАК), застрашаващи живота и здравето им, след извършване 

и оценка на обстановката  

2. Да се набележат мероприятия за намаляване на опасностите при възникване на БАК.  

3. Запазване живота и здравето на личния състав .  

III. Възможни бедствия и аварии на територията на областта, общината. кметството и 

вероятна прогноза за последствията от тях  

При земетресение ще се създаде сложна обстановка, при която ще са налице: 

o разрушени сгради и съоръжения от частния и обществен сектор; 

o вторични огнища на поражение във фирми от промишлеността; 

o преустановено в различна степен електро, водо, газо и топлоснабдяването за  

населението; 

o аварирали съоръжения от системата на електроснабдяване; 

o нарушена нормалната пропускателна способност на железопътната и пътна  

инфраструктура; 

o провокирани устои и устойчивост на водостоци и мостове; 

o частично разрушени пътни съоръжения; 

o жертви от хора и животни, пострадали и ранени; 

o загуби на хора, които са в разчетите за решаване на задачите и дейностите; 

o загуби на техника, разчетена да бъде използвана; 

o невъзможност да се окаже ефективна помощ в първите часове; 

o висока степен на паника сред населението; 

o мародерстване и кражби с непредсказуеми мащаби; 

o множество пожари; 

o риск от продуктите на възникналите пожари; 

o аварии във водопреностната мрежа и наводнени участъци; 

o липса на телекомуникационни връзки; 

o увеличаване слуховете сред населението поради злоупотреба с непроверена и  

неточна информация; 

o ограничена и липса на връзка с екипи за техника, здравни заведения; 

o затруднена организация за снабдяване с вода, храна, медикаменти и други стоки  

от първа необходимост 

 

При наводнение от интензивни валежи и обилно снеготопене 

o ще бъдат частично или изцяло заляти жилищни имоти, обществени сгради,  

складови помещения в засегнатия район; 

o ще бъдат нарушени отводнителни, канализационни съоръжения, пътна  

инфраструктура; 

o ще бъдат прекъснати телефонни свръзки, подземни силови кабели;15 

o ще се парализира транспорта в засегнатия район и инфраструктурата; 

o ще бъде затруднено снабдяването с хранителни и други продукти и 

 

 



продоволствия; 

o ще бъдат залети селскостопански площи; 

o ще бъдат затруднени действията на специализираните институции и екипите им  

при провеждане на спасителните и възстановителни мероприятия. 

При пожари: 

o съществува сериозна опасност за здравето на хората поради силната токсичност  

на продуктите на пожара; 

o ще се замърсят територии от околната среда от токсичните вещества, отделяни  

при пожар; 

o ще се създаде сложна обстановка поради липсата на техника;  

o ще бъде затруднено пожарогасенето поради неизправни противопожарни  

хидранти; 

o ще се повиши броя на пострадалите поради липса на съоръжения и средства за  

пожарогасене; 

o ще се затрудни пожарогасенето поради извършени незаконно вътрешни  

преустройства и грубо нарушени норми в строителството 

o ще се затруднят действията на екипите при овладяване на пожар в населени  

места с воден режим  

o ще се забави процеса на пожарогасене поради наличие на трудно проходими 

пътища към пожароопасни райони; 

o ще се увеличи рискът за здравето на хората и целостта на имуществото поради  

ниската култура на населението; 

o ще се увеличи процента на пострадалите по причина невъзможна евакуация от  

по-високите етажи, както и невъзможност за овладяване на пожара, поради  

липса на съоръжения, с които е възможно действия над VІІ-тите етажи. 

При снегонавявания, обледявания и свлачища: 

o ще бъдат обледенени и прекъснати магистралните 220 КV и 110 КV и главните  

електропроводи; 

o ще бъде налице нарушение на транспортните комуникации; 

o ще бъдат активизирани свлачища и срутища; 

o ще бъде нарушено водоснабдяването; 

o ще бъдат нарушени комуникационните връзки; 

o част от населените места ще бъдат блокирани в резултат на образували се 

преспи; 

o ще бъде нарушено снабдяването на населението с хляб и продукти от първа 

o в планинската част на общината е възможно да бъдат блокирани туристи; 

o съществува риск за подценяване или надценяване на обстановка и неправилни  

действия за предприемане на адекватни мерки поради медийно преекспониране  

на ситуации, в това число неправилно насочване на сили и средства поради  

симулации на ситуации; 

o ще бъде затруднено транспортирането на болни и родилки и повишен риск за  

болните. 

При промишлени аварии: 

o е голяма вероятността за забавено идентифициране причината за аварията,  

оттам и ненавременни препоръки за адекватно поведение от населението; 

o съществува повишен риск от замърсяване на околната среда с амоняк, живак и  

други; 

o ще бъде повишена вероятността от обгазявания и химически замърсявания при  

катастрофа на ж.п. композиции или отделни автоцистерни транспортиращи  

хлор, амоняк и други опасни вещества; 

o ще настъпи паника сред населението; 

o ще се увеличат слуховете сред населението поради злоупотреба с непроверена и  

неточна информация; 

o ще се повиши риска за здравето на населението поради ниската култура на  

поведение на застрашените; 



o по всяка вероятност ще липса специализирана техника за обезвреждане; 

 o риск за извършване на незабавна инспекция от контролните органи; 

o намалена степен за възможността да се окаже медицинска помощ на  

пострадали, поради непроходимост. 

При радиационна авария: 

o ще бъдат повишени стойностите на радиоактивния фон и повърхностната  

замърсеност на плодове, зеленчуци и растения, селскостопанската продукция,  

фуражите и водите от изхвърлените радионуклеиди; 

o ще бъде увеличен процента на пострадалите от населението поради  

неосигуреност с индивидуални средства за защита; 

o ще бъде налице много малък процент на защита в кварталите поради  

невъзможността колективните средства за защита в жилищните блокове да  

изпълняват предназначението си (разграбени, разхерметизирани и пр.). 

o е възможно нарушаване в организацията по раздаване на таблетките за  

противорадиационна защита по субективни (липса на екипи и доброволци) и  

обективни (недоставени, недостатъчно насочени количества, транспорт за  

доставка и др.) причини; 

o съществува риск за навременно разкриване на пунктове в училищата, кварталите  

на града и кметствата по населени места за осигуряване на населението с ИСЗ 

o е повишен рискът за навременна доставка за населението с питейна вода и  

адекватна организация за развръщане на пунктове за раздаване; 

o ниска степен на готовност да се извърши херметизация на складове и магазини,  

да се пакетират стоки от първа необходимост; 

 

ІV. Разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за изпълнение на 

предвидените мерки.  

Органи и групи за действия при бедствия, аварии и катастрофи 

1. Щаб за изпълнение на плана  

1.1.Състав на щаба – определя се със заповед на председателя на щаба ,съгласно  

Приложение 1 

Председател на Щаба е:  Жельо Радев - Директор 

1.2. Задачи на щаба:  

1.2.1. да организира защитата на личния състав при бедствия, аварии и катастрофи;  

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, аварии и 

катастрофи.  

2. Група за наблюдение и оповестяване  

2.1. Състав на групата (определя се със заповед на председателя на Щаба  в зависимост от 

конкретните условия и възможности)- Приложение 2 

2.2. Задачи на групата:  

2.2.1. да организира непрекъснато наблюдение при обявена опасност от бедствия, аварии и 

катастрофи в района   

2.2.2. да обходи района  след бедствие, авария или катастрофа и да осигури първата 

информация за пострадали и състоянието на сградния фонд;  

2.2.3. да подпомогне председателя на Щаба  при изясняване на цялостната обстановка след 

бедствие, авария или катастрофа;  

2.2.4. да информира своевременно Щаба за възникнали промени в обстановката.  

   

3. Санитарен пост  

3.1. Състав на поста - Приложение 2   

3.2. Задачи на поста:  

3.2.1. да участва в провеждането на всички санитарни и противоепидемиологични 

мероприятия ;  

3.2.2. да подпомогне в реална ситуация изпратените медицински сили в усилията им за 

спасяване на живота на пострадалите.  



   

5. Група за поддържане и експлоатация на колективните средства за защита (херметизиране 

на помещения)  

5.1. Състав на групата – Приложение 2 

5.2. Задачи на групата:  

5.2.1. ако има изградено защитно съоръжение (скривалище или ПРУ), да:  

- поддържа изграденото защитно съоръжение съгласно инструкциите;  

- направи разчет и разпределение на децата за настаняване в помещенията на защитното 

съоръжение при необходимост;  

- постави и следи за наличността на указателни табелки - образец № 12;  

- подготвя в случай на необходимост защитното съоръжение за експлоатация;  

- следи за реда и дисциплината в защитното съоръжение, когато то се използва по 

предназначение;  

5.2.2. ако няма изградено защитно съоръжение, при необходимост да:  

- определи подходящи за херметизиране помещения в сградата;  

- организира при необходимост бързото затваряне на вратите, прозорците и отдушниците в 

сградата;  

- раздаде предварително осигурените подръчни средства за херметизиране на помещенията - 

образец № 10;  

- организира при необходимост бързото херметизиране на предварително определените 

помещения;  

- следи за реда и дисциплината в херметизираните помещения, когато те се използват по 

предназначение.  

6. Група за противопожарна защита  

6.1. Състав на групата  – Приложение 2 

6.2. Задачи на групата   

 

V. Време за готовност за реагиране  

1. Щаба за изпълнение на плана 

1.1. Щаба се оповестява:  

- при опасност и критична ситуация, породена от бедствие, авария или катастрофа и пожар 

(т.е. при реална обстановка);  

- при провеждане на учение по плана на Общинския щаб за изпълнение на плана;  

- при проверка на готовността на щаба;  

- по решение на председателя на Щаба.  

1.2. Привеждане в готовност на Щаба  

Щаба за изпълнение на плана се събира в Дирекцията на училището, анализира 

обстановката, внася корекции в зависимост от конкретната обстановка и се доуточняват:  

- мероприятията за незабавно изпълнение;  

- редът за действия;  

- задачите;  

- редът за обмен на информация;  

- съставът и задачите на органите и групите за взаимодействие и връзката с тях.  

2. На групите  

2.1. Оповестяване на групите  

Оповестяването на групите се извършва съгласно образец № 4.  

2.2. Привеждане в готовност на групите  

Групите се събират в учителската стая,доуточняват се задачите; получават се видовете 

имущества  

    

VI. Управление на действията при бедствия, аварии и катастрофи  

Извършва се от  Жельо Радев Радев- директор,  

 

а при отсъствие или невъзможност от Дияна Костадинова – пом.директор 

 



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 Жельо Радев Радев- директор или  Дияна Костадинова – 

пом.директор,до пристигането на специализирани екипи и се продължава с действия под 

ръководството на общия ръководител на спасителните работи.  

 

VII. Ред за въвеждане на плана и информиране на личния състав  

Планът се въвежда в действие в зависимост от бедствието (аварията) и мащабите.  

1. Оповестяване на личния състав:  

За оповестяване се използват установените сигнали на "Гражданска защита" или други, 

предварително известни, чрез наличните възможности – ел. и ръчен звънец 

Забележка: Ако характерът на бедствието е такъв, че позволява поетапност в работата, за да 

се избегне паника, е целесъобразно първоначално да бъдат информирани ръководството, 

педагогическият, административният, обслужващият персонал и работниците, които да 

извършат мероприятията по информиране и организиране на действията   

 

2. Осигуряване с индивидуални средства за защита (ИСЗ): не 

Индивидуалните средства за защита на личния състав се съхраняват във:  

 

2.2. Раздаване на ИСЗ  

Раздаването става въз основа на предварително изготвен разчет  

При раздаването се използва раздавателно-приемателна ведомост  

   

VІІІ. Указател с телефонни номера : 

   

№ Име,фамилия Длъжност  Телефон 

1. Жельо Радев Директор 0884136356 

2. Дияна Костадинова Пом.директор 0893696768 

3. Валери Милков Учител 0895450480 

4. Добринка Тодорова Домакин 0894439591 

5. РСПБЗН   112 

6. ПДбКЗНБАК   

 

   

Схема    

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

- общи помещения, складове и др.;  

- стълбища и асансьори;  

- санитарни възли;  

- защитни съоръжения (скривалища, противорадиационни укрития (ПРУ);  

- местата на съсредоточаване на хора;  

- местата за съхраняване на опасни вещества.  

 

Част втора 

План за действия при силни земетресения 

1. Наличие в близост на обекти, които при земетресение биха предизвикали вторични 

поражения - няма 

2. Органи и сили, с които ще си взаимодействат- РИО на МОН и ПбКЗНБАК. 

3. Ред за действие на Щаба.  

След преминаване на труса (около 60 сек) Щаба извършва следното:  

3.1. Организира наблюдение за уточняване на обстановката  - пострадали, пропуквания, 

разрушения, пожари, повреди по комунално-енергийната система и др., и определя 

пътищата за извеждане на децата и персонала;  



- изключването на комунално енергийните мрежи се извършва от дежурен обслужващ 

персонал 

- отварянето на аварийните изходи се извършва от дежурен обслужващ персонал 

 

3.2. Организира извеждането на личния състав веднага след първия трус (след около 60 сек) 

на определеното място – двора на училището. 

3.3. Организира оказването на първа долекарска помощ на пострадалите и транспортирането 

им до болнични заведения;  

3.4. Прави проверка на изведените деца; aко има липсващи, организира издирването им в 

сградата;  

3.5 Прави необходимите донесения до Общинския щаб и поддържа непрекъсната връзка с 

дежурния по Общински съвет за сигурност 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, чиито семейства са пострадали.  

 

Част трета 

План за действия при наводнения 

1. Прогнозна оценка за въздействие върху учебното заведение – Хуманитарна гимназия 

„Д.Дамянов” 

2. Сигнали за оповестяване- продължителен  ел.звънец 

3. Органи и сили, с които ще си взаимодействат - РИО на МОН и ПбКЗНБАК. 

4. Ред за действие:  

4.1. При опасност от наводнение:  

Дейността на Щаба, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за 

сигурност, се изразява във:  

4.1.1. организира дежурство и осигурява връзка с Общинския щаб;  

4.1.2. осигурява изпълнението на всички решения, взети от Общинския щаб;  

4.1.3. организира изнасянето на ценно имущество и документи от помещенията, в които има 

опасност от наводнение;  

4.1.4. 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 на наводнение:  

4.2.1. оповестява личния състав;  

4.2.2. прекратява заниманията;  

4.2.3. прави проверка на изведените деца; ако има липсващи, организира издирването им в 

сградата;  

4.2.4. организира своевременно извеждане на децата и персонала на безопасно място и дава 

указания за тяхното поведение съобразно конкретната обстановка;  

4.2.5.съобщава на Общинския щаб за състоянието на учебното заведение и при 

необходимост иска конкретна помощ;  

5. Места и маршрути за извеждане пеша – по пътищата за евакуация, съгласно схемата  

6. Действия след напускане на наводнената зона:  

6.1. Издирва и се грижи за деца, чиито семейства са пострадали от наводнението;  

6.2. Издирва и уведомява родителите на пострадали деца.  

 

Част четвърта 

План за действия при снежни бури, поледици и обледявания 

1. Наличие в близост на обекти, съхраняващи, работещи или превозващи силно действащи 

отровни вещества, които биха предизвикали вторични поражения при проява на снежни 

бури, поледици и обледявания- няма 

2. Органи и групи, с които ще си взаимодействат - РИО на МОМН и ПбКЗНБАК. 

3. Ред за действие.  



Дейността на Щаба, след като бъде уведомена от дежурния по Общински съвет за 

сигурност,се изразява във:  

3.1. Осигурява режим на водните и парните инсталации за изключване възможността от 

възникване на аварии и усложняване на обстановката;  

3.2. Осигурява почистването и опесъчаването на района пред и в двора на учебното 

заведение;  

3.3. Поддържа непрекъсната връзка с Общинския щаб за помощ и указания;  

3.4. Организира транспортирането на децата и личния състав до местоживеенето, ако 

учебното заведение се намира в друго населено място или е извън населен район;  

3.5. При невъзможност за придвижване до местоживеенето организира настаняването на 

децата и личния състав в подходящи условия и изхранването им до осигуряване на 

възможността за завръщането им по домовете;  

3.6. Организира осигуряването на първа и лекарска помощ при необходимост;  

3.7. Организира информиране на родителите и близките за здравословното състояние на 

децата и личния състав и тяхното местонахождение;  

3.8. Организира информиране на децата и личния състав за правилата за действия при 

създадената обстановка;  

3.9. При необходимост изготвя предложение с точна мотивация до Общинския щаб за 

временно прекратяване на занятията.  

4. Места за настаняване – класни стаи 

 

Част шеста 

План за действие на личния състав за гасене на пожари 

І. Последователност на действията при пожар 

1. Съобщаване за възникнал пожар; 

1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар, незабавно съобщава на 

тел. 112 . 

 

1.2. При известяване по т. 1.1 се съобщава следното: 

а) длъжност и фамилия; 

б) наименование на обекта; 

в) вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. 

2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта същият известява в 

зависимост от обстановката: 

2.1. Отговорниците по ПБ в следната последователност: 

            Валери Милков – учител, 0895450480 

            Добринка Тодорова – домакин, 0894439591 

 

2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва: 

а) в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът; 

б) в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж;  

в) при необходимост се евакуират административният и помощният персонал от 

помещения, разположени на по-ниски етажи. 

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, В и К дружества и др. 

3. Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените лица от 

зоната (помещението). 

 

II. Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до 

минимум 

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал 

пожар. 



2. Гасене на огнището на запалване (пожар) чрез пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари. 

3. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожара, след 

приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части на сградата. 

4. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за 

извършените действия по пожарогасенето и др. 

 

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар 

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни 

повиквания и да уведоми ръководителя на обекта (отговорника по ПБ), както и 

застрашените лица. 

2. Ръководителят на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за 

осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, 

преценява естеството на опасността и взема решение за необходимостта от евакуация. 

3. Ръководителят на обекта (отговорникът по ПБ): 

3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане; 

3.2. изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта; 

3.3. изключва технологичното оборудване (ако на обекта има такова). 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

1. Заповед за назначаване Щаб за изпълнение на плана  

2. Заповед за назначаване на групите 

3. Схема за оповестяване на групите 
4. Схема за оповестяване на личния състав 
5. Схема за оповестяване на членовете на комисията 
6. Схеми за евакуация 

 

 

 

 

 

Изготвил: 

             /Валери Милков./  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

         Приложение 2 

1.ГРУПА ЗА НАБЛЮДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ 

Ръководител: Валери Милков 

Членове: 

1. Добринка Тодорова 

2. Мария Кавръкова 

3. Марин Маринов 

 

2.САНИТАРЕН ПОСТ 

Ръководител:  Кина Даскалова 

Членове: 

1. Станка Стефанова 

2. Славка Георгиева 

3. Станимира Арнаудова 

 

3.ГРУПА ЗА ПОЛУЧАВАНЕ И РАЗДАВАНЕ НА 

ИНДИВИДУАЛНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА /ИСЗ / 

Ръководител:  Добринка Тодорова /домакин/ 

Членове:  

1. Иван Зарзалиев 

2. Валери Милков 

3. Савина Стойчева 

 

4. ГРУПА ЗА ПОДДЪРЖАНЕ И ЕКСПЛОАТАЦИЯ НА 

КОЛЕКТИВНИТЕ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА 

Ръководител:  Добринка Тодорова /домакин/ 

Членове:  

1. Иван Зарзалиев 

2. Валери Милков 

3. Савина Стойчева 

 

5. ГРУПА ЗА ПРОТИВОПОЖАРНА ЗАЩИТА 

/броят и съставът на групата са определени със съдействието на 

специалист РСПАБ/ 

Ръководител : Марин Маринов 

Членове:  

1. Иван Зарзалиев 

2. Мария Кавръкова 

3. Славка Георгиева 

 


