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За протичане на нормална дейност в Образователната институция през зимния 

период на 2022/2023 г. е създадена следната организация: 

 
 1.Да се проведе заседание на Щаба за уточняване на схемите за оповестяване, 

длъжностните задължения на членовете на комисиите, както и състоянието и 

готовността на силите за провеждане на спасителни и други неотложни аварийно 

възстановителни работи при тежки зимни условия. 

                                                                                                         срок: м.октомври 

         отг.: Директор 

 
 2. Да се определи със заповед вида на ползваните отоплителни уреди и 

съоръжения по групите и лицата, които ще отговарят за тях.  

         срок: м.октомври 

         отг.: ОБЗ 

 3. Да се провери противопожарното състояние на всички помещения. 

Осигуряване на условия за безпрепятсвена евакуация от сградата. 

         срок: м.октомври 

         отг.: Директор 

 

 4.  Да се осигури информационната обезпеченост на образователната институция 

за взаимодействие с РС ПБЗН  в община Габрово. 

         срок: м.октомври 

         отг.: Директор 

 

 5. Да се извърши преглед на техническата автоматика в котелното и се извърши 

топла проба. 

         срок: м.октомври 

         отг.: огняр 

6.Комините и димоотводните тръби  да се почистят от сажди и отлагания, като се 

вземат мерки за пожарна безопасност. 

                                                                                                         срок: м.октомври 

         отг.: огняр 

 

7.Да се извърши ревизия на покриви, водосточни тръби, улуци, вътрешно и 

външно осветление.  

 

                                                                                                           срок: м.октомври 

          отг.: огняр 

 

8.Да се осигурят  подсилени дежурства при аварийни състояния.                                                                                                             

                                                                                                           срок: м.октомври 

          отг.: Директор 
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9.Да се създаде  организация за своевременно почистване на подходите към 

образователната институция при снеговалеж и заледяване.Осигурени инструменти и 

инертни материали за почистване на снега и опесъчаване. 

 

 10. Отговорникът в групата по условия на труд да инструктира целия персонал 

срещу подпис. 

         срок: м.ноември 

         отг.: ОБЗ 

 

 11. Да се извърши оглед за неуплътнени врати, счупени прозорци и наличие на 

течове, които могат да предизвикат замръзване. 

         срок: м.октомври 

         отг.: Директор 

 

 12. Да се създаде организация за своевременно почистване на подходите към 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ при снеговалеж и заледяване. 

         срок: постоянен 

         отг.: огняр 

 

 13. Да се осигури необходимата температура за работа в помещенията на 

ОБРАЗОВАТЕЛНАТА ИНСТИТУЦИЯ един час преди идването на обучаемите и 

персонала. 

         срок: постоянен 

         отг.: огняр 

 

 14. Да се наблюдават мивките и тръбите на външните стени за замръзване. 

         срок: постоянен 

         отг.: пом.персонал 

 

 

15. Обучаемите да се извеждат на открито с подходящо за зимния сезон облекло, 

с цел да се намали риска от простудни заболявания. 

         срок: постоянен 

         отг.: мед.лице и  учители 

 

 

 


