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Ч А С Т   П Ъ Р В А 
 

 
I . ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 
 
 1.Характеристика на района  
 
 Гимназията се намира в западната част на гр.Хасково на ул.”Банска”  
№70, който е  изходен път към с.Мин.бани и е в близост до р.Хасковска. 

2.Строителна характеристика на училището  
Обща площ  /кв.м/     11 096кв.м. 
Застроена площ /кв.м/     1408 м. + 240 кв.м. 
физк.салон 
Незастроена площ                                                  9448 кв.м 
Брой на сградите                                                             2 
Етажност на всяка от тях    4 ет. основна сграда – 1 
ет.физ.салон 
Степен на пожаро опасност - нормална  

 подземен резервоар за нафта  20 т. 
 
    няма 
 
3 . Финансово-стопанска гимназия „  Атанас  Буров „   има общо личен 
състав:721 

 
От тях: 
 
Ученици     670         , учители   48            , друг персонал        14         

.                   
 
Полудневно обучение  
 
Дневен пазач - 1 

 
 

състав на училището. 
 

 
 
 
 
 



 ІІ. УКАЗАТЕЛ С ВАЖНИ И НЕОБХОДИМИ ТЕЛЕФОННИ 
НОМЕРА 

 1.Телефон 112 
2.Оперативен център /ОЦ/ на ТД”Гражданска защита”  – Хасково: 
038/629112; 038/608076; 0886-404126. 
3. Пожарна безопасност и защита на населението – 112; 
4. Спешна мадицинска помощ – 112; 
5. Полиция – 112; 
6. Дежурен Общински съвет за сигурност – 66-41-66 /респ. Кмета на 

общината/ 
7. Ръководство, педагогически и помощен персонал във ФСГ”Атанас 

Буров”  
 Цанко  Цанков      66-81-08 0882008814 

Станко Станкев      62-55-25    0882008813 
Върбина Делчевска-Танчева   66-70-48      0882008834 
Десислава Василева       65-41-46 0886536590 
Анелия  Ингилизова     66-59-08
 0898814993 
Николай Хаджиев     62-79-92
 0885380541 
Павлин Зайков      62-55-79

 0899872738 
Дилян Димов      62-56-82
 0898765496 
Добрина Янакиева     65-75-50

 0899035696 
Лиляна Йорданова     65-85-28

 0888377249 
Катя Христова      64-41-10

 0899178237 
Севинч Мочукова      66-30-85

 0887732669 
Милена Ангелова      62-54-13

 0887205515 
  
 
 
 
 
 
 
 
  

ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ ПОЖАР 
 



 І.Последователност на действията при пожар 
1.Съобщаване за възникнал пожар 
  
 1.1. Работещият,забелязал или установил запалване на пожар 
,незабавно съобщава на тел.112 или 160 и на отговорника по ПБ и директора 
на гимназията-Цанко Цанков 
 1.2. При известяване по т.1.1 се съобщава следното: 
а/длъжност и фамилия 
б/наименование на обекта 
в/вид на възникналата опастност и темп на нарастване,има ли застрашени 
хора. 
2.При постъпване на сигнал към ръководителя същия известява в зависимост 
от обстановката: 

2.1.отговорниците по ПБ в следната последователност: 
Станко Станкев ЗДУД тел.0882008813 
Николай Хаджиев- Отговорно длъжностно лице за наблюдение и 
оповестяване и организиране на извеждането тел.0885380541 

2.2.пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация 
,както следва: 
а/ в съседни помещения и зони на зоната ,в която е възникнал пожара 
б/ в помещения и зони ,намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж: 
в/ при необходимост се евакуират административния и помощен персонал от 
помещения ,разположени на по-ниски етажи: 

2.3.други ведомства-електроразпределителни компании и,ВиК 
дружества и др. 
3.Отговорниците по ПБ организират незабавното напускане на застрашените 
лица от зоната 
         ІІ .Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опастностите и 
щетите до минимум 
1. Изключване на ел. захранване чрез етажните и главно ел. табло. Действия 
на определените според плана лица. 
2. Гасене или ограничаване на пожара с подръчните противопожарни уреди и 
съоръжения, при възможност и спазване изискванията за безопасност. 
Действия на определените според плана лица. 
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. Посрещане и насочване на силите на РС ПБЗН. Докладване на 
обстановката по евакуацията и пожарогасенето и др. 
   
ІІІ. Отговорности и функции на длъжностните лица при пожар 
 1.Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи  в съответния 
център за спешни повиквания и да уведоми директора и застрашените лица; 
 2.Директора или длъжностното лице ,назначено с заповед за 
осъществяване на организация и контрол за спазване на правилата и нормите 



за ПБ,преценява естеството  на опастността и взема решение за 
необходимостта от евакуация. 
 3.Отговорникът по ПБ: 
3.1.подпомага органите на ПБЗН след пристигането им: 
3.2.изключва цялостно или частично електрозахранването на обекта: 
 
                                                                     Изготвил:     /п/ 
 
                                                               /Станко Станкев-ЗДУД/ 
 

 
 

 


