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ПРОФЕСИОНАЛНА ТЕХНИЧЕСКА ГИМНАЗИЯ 

гр. Сандански, 2800; бул.“Тодор Каблешков“ № 2; тел.: 0894 62 71 63, 

0746/ 3 25 71; e-mail: mail@ptg-sandanski.com 

 

 

 

 

 

                                                                                                                             

 
 
 

План за осигуряване на 

нормален учебен процес 
при зимни условия 

 
 
 

 

 

Планът е неразделна част от годишния план на училището. 

Планът е утвърден със заповед №49 от 24.10.2018г. 
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1. Извършване   на   основен   преглед   на   училищната сграда, по 

отношение на външната хидроизолация. 

1.1 Обезопасяване и изолиране на водоснабдителната инсталация и 

инсталация за питейна вода. 

                                                                          Срок: 20.10.2018г. 

                                                                          Отг.Андон Бойчев 

2.Да се проверят и приведат в изправност всички противопожарни 

уреди и съоръжения, вкл. пожарните кранове и хидранти. 
2.1 Извършване на профилактична проверка на електрическите инсталации 

и съоръжения в съответствие с Наредба № 8121з-647/01.10.2014 година за 

ПНПБЕО във връзка с включване на допълнителен електрически товар. 

При констатиране на неизправност и невъзможност за своевременнно 

отремонтиране, същите да се спират от експлоатация. 

2.2 Осигуряване ползването на стандартни, технически изправни 

отоплителни и нагревателни уреди и съоръжения 

2.3 Осигуряване и поддържане пожаробезопасно съхранение на твърди и 

течни горива,  суровини и материали. 

2.4 Профилактична проверка на техническата изправност на мерките за 

пожарозащита: вътрешни пожарни кранове и тяхното 

оборудване;противопожарни помпи, пожаротехнически средства за 

първоначално гасене на пожари и др. 

2.5. Поддържане чисти от горими материали и други технически средства 

помещенията на главните разпределителни табла и на един метър от 

главни и разпределителни електрически табла, пожарогасителите, 

вътрешните пожарни кранове и други. 

2.6.Профилактични проверки за изправносттта на аварийното 

евакуационно и аварийното работно осветление и при необходимост се 

отремонтира. 

2.7. Да не се ползват електрически отоплителни уреди без осигурено пряко 

наблюдение и непрекъснато дежурство от учител. 

                                                                         Срок: 24.10.2018г. 

                                                     Отг. Кирил Бисерков и Методи Алексиев 

 

3. Да  се осигурят лопати  и стъргалки за почистването на снега и сол 

и пясък за опесачаване и осоляване на пътеките и заледените 

участъци. 

3.1 Осигуряване на необходимото количество пясък и сол за опесъчаване 

на подстъпите към училището и обслужващите звена: тротоарите, 

пътеките и външните стълбища. 

                                                                         Срок: 20.10.2018г. 

                                                                         Отг. Домакин 
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4. При  влошаване на времето,  един  час преди отпочване на учебните 

занятия помощния персонал  почиства снега от тротоара  до входовете 

на училището  и опесачава. 

4.1 Обезопасяване на района около училището – премахване на ледени 

висулки, надвиснали от покрива на сградата. 

                                                                       Срок: 01.11.2018-31.03.2019г. 

                                                          Отг. Пом. Персонал 

График 

 

Ден от седмицата Дежурен служител 

Понеделник 

Вторник 

Сряда 

Четвъртък 

Петък 
 

Методи Алексиев 

Ганка Павлова 

Андон Бойчев 

Валентин Крайчев 

Помощен персонал 
 

 

 

                                                                               

5. Създаване на кризисен щаб за действие при възникване на екстремни 

ситуации (аварии), породени от неблагоприятни метеорологични условия.                                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                          Отг.Директор 

         

                                                                                                        

6. При възникване на екстремни ситуации да се уведоми за съдействие 

РУО, гр. Благоевград и Община Сандански 

 

                                                                                

 

6.1 Своевременно уведомяване на началника на Регионално управление на 

образованието и кмета на общината за възникнал проблем, и  

предприемане на незабавни мерки за решаването му, а при възникнала 

пряка и непосредствена опасност за здравето и живота на личния състав 

(деца, ученици, служители), незабавно да се сигнализира на  Националната 

система за спешни пивиквания – телефон 112 

 

                                                                              Срок: 01.11.2018-31.03.2019г. 

 

 

7. При възобновяване на учебния процес, след приключване на коледната и 

зимната ваканция, и при много ниски температури, парната инсталация да 

работи на максимален режим и удължено време, за да осигури оптимален 

температурен режим, нормални условия за обучение и труд и запазване 

здравето и живота на учениците. 
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7.1При ниски температури ,след приключване на учебните занятия ,нощно 

време и в неучебни дни: с цел предотвратяване от замръзване на 

отоплителната инсталация, циркулационните помпи да се оставят в 

работен режим. 

                                                                                    Отг.Андон Бойчев 

                                                                        Срок:01.11.2018-31.03.2019 

 

 

         С настоящият план да бъдат запознати всички отговорни лица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


