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Заповед № 68 / 10.10.2022 г  
 

П Л А Н 
 

за работата на Постоянната комисия за защита при бедствия към ДГ № 98 

„Слънчевото зайче”, район „Младост” през 2022 / 2023 г. 

 

 

Основни задачи: 

1. Съобразно специфичните особености да се въздаде организация и се 

осигури безопасност през есенно – зимния сезон. 

2. Да се изготвят всички заповеди, планове и се извърши инструктаж, 

съобразен с нормативните документи. 

3. Да се извърши основна проверка на наличните кофпомпи, кранове, и 

пожарогасители в детското заведение. 

4.    

№ 
по 

ред 

МЕРОПРИЯТИЯ СРОК ОТГОВОРНИК 
ИЗПЪЛНИТЕЛ 

МАТЕРИАЛНА И 
ФИНАНСОВА 

ОБЕЗПЕЧЕНОСТ 

ЗАБЕЛЕ
ЖКА 

1 2 3 4 5 6 

 Мероприятия по линия на 
висшестоящата комисия 

    

 а/ да се изготви план за 
бедствия и аварии 
б/ да се избере Постоянна 
комисия за бедствия 

28.10.2022 г 
 

1 
30.09.2022 г 

Председател 
 

Председател 

  



 Дейност на Постоянната 
комисия  

    

1. Първо заседание 14.11.2022 г Секретар   

2.  Второ заседание 
/въпроси за разглеждане/ 

24.01.2023 г Секретар   

 Мероприятия за готовност на 
комисията 

    

1.  Участие в тренировки по план 
на Постоянната общ. комисия 
за защита на населението при 
бедствия /ПОбК за ЗБ/ 

текущ Секретар   

2. Провеждане на тренировки на 
групите по Собствен план 

м. 10. 2022 г Зам. 
Председател 

  

3.  Актуализиране и коригиране на 
плана за Действия при 
бедствия 

28.09.2022 г Председател   

4.  Организиране и провеждане на 
обучение по въпросите на на 
гражданска защита, МСЗ и ППЗ 
по тематичен план график 

текущ Зам. 
Председател 

  

5. Други мероприятия: 
Тренировки, изиграване на 
евакуация, консултации, 
инструктаж 

текущ Председател   

 Контрол и помощ     

1. Провеждане на контрол за 
водене на занятия с децата за 
действия при бедствия 

текущ Председател 
Зам. 

Председател 

  

2.  Заседания и отчитане на 
обстановката и проблемите при 
изпълнението 

текущ Председател 
Зам. 

Председател 

  

 Други мероприятия     

1. Провеждане на тренировки по 
практическо усвояване на 
плана от целия личен състав 

м 04. 2023 г Председател   

      

    

 

 

 

 

 

Директо

р:  

                  / Жанин Ценова /  

 

 

 


