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ОСНОВНО  УЧИЛИЩЕ  “ХРИСТО  БОТЕВ”- гр. РАКОВСКИ   

 4150, гр.Раковски, ул. “Петър Богдан” № 48, тел. 03151/2108 
 0884044334 – Директор; 0884010340 – Зам.-директор УД; 0884768588 – Зам.-директор АСД  

  ЗАС – 0884870308;  Гл. счетоводител - 0885721440 

e-mail: oubotev@oubotev.bg 
 

УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР: 
/Кремена Алексиева/ 

П Л А Н 
за действие при пожар  

в обект: ОУ „Христо Ботев“ – гр.Раковски  

 

на основание чл. 9, ал. 1, т. 2 от Наредба № 8121з-647/01.10.2014 г. за правилата и нормите за 

пожарна безопасност при експлоатация на обектите (ПНПБЕО) (Обн. ДВ, бр. 89 от 2014 г.) 

 

І. Последователност на действията при пожар.  

1. Съобщаване за възникнал пожар: 

1.1. Лицето, забелязало или установило запалване или пожар, незабавно съобщава на тел. 112 и 

на директора или на отговорника по пожарна безопасност; 

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

а) длъжност и име и фамилия;  

б) наименование на обекта;  

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

2. Отговорникът по ПБ следва да уведоми директора, като в зависимост от обстановката, 

оповестява и:  

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

а) в съседни помещения и зони, до които е възникнал пожарът;  

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

в) в помещения, разположени на по-ниски етажи.  

2.2.Други ведомства: електроразпределителната компания, ВиК дружество и  

газоразпределително дружество. 

3. Отговорникът по ПБ подпомага организацията по незабавното напускане на застрашените 

лица от зоната (помещението).  

II. Действия за локализиране на пожар и за намаляване на опасностите и щетите: 

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 (пожарогасители).  

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 на тел. 112, на отговорника по пожарна 

безопасност, на директора, както и на застрашените лица.  

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

 

 

                

 
 
 
 
 
 
 
 
 


