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Г  Р  А  Ф  И  К
ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ ПО ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА С 

УЧЕНИЦИТЕ ОТ І –ХІІ КЛАС В 
СОУ „ХРИСТО БОТЕВ” – СЕЛО БАНИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2015/2016ГОДИНА

№ ТЕМА ДАТА / УЧ. 
СЕДМИЦА

ПРЕПОДАВАТ
ЕЛ

І  клас
1. Какво представляват стихийните бедствия и как да 

се предпазим от тях.
7 учебна седмица А.Кавалджиева

2. Сигнали за защита при бедствия и действия на 
учениците при различни сигнали

11 учебна седмица А.Кавалджиева

3. Опасността от играта на децата с огън и боравене с 
домашни отоплителни и нагревателни уреди.

24 учебна седмица А.Кавалджиева

ІІ клас
1. Изгаряния и измръзвания. 11 учебна седмица Ю. Кехайова
2. Стихийни бедствия. Причини. Защита от тях. 12 учебна седмица Ю. Кехайова
3. Детски противогаз,  ДП-1, памучно – марлена 

превръзка.
15 учебна седмица Ю. Кехайова

4. Професията на пожарникаря. Съобщения за 
пожар.

17 учебна седмица Ю. Кехайова

5. Планове за действия при БАК. 19 учебна седмица Ю. Кехайова
ІІІ клас

1. Източници за запалване. Условия и 
обстоятелствата и причини за възникване на 
пожари и аварии. Основни правила в случай на 
произшествие в бита.

6 учебна седмица Филип Братанов

2. Изучаване на практическо приложение на 
училищния план за действия при бедствия и 
аварии и пожари.

11 учебна седмица Филип Братанов

3. Видове отравяния. Навяхване, изкълчване и 
счупване.

18 учебна седмица Филип Братанов

4. Стихийни бедствия, предизвикани от резки 
промени на метеорологичните условия и защита от 
тях. Действие на учениците при стихийни 
бедствия.

26 учебна седмица Филип Братанов
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5. Детски противогаз (БП-2). Респиратор, памучно 
-марлена маска. Предназначение, правила за 
използване на индивидуални средства за защита.

29 учебна седмица Филип Братанов

ІV клас  
1. Изучаване и практическо усвояване на училищния 

план за действие при бедствия и аварии. 
Евакуация.

5 учебна седмица Илза Сурчева

2. Производствени аварии и катастрофи. 
Замърсители на въздуха. Начини за защита.

9 учебна седмица Илза Сурчева

3. Действия при природни бедствия /земетресения и 
наводнения, силен вятър, снеговалеж и заледяване 
и мълнии/.

14 учебна седмица Илза Сурчева

4. Пожарна опасност в горите и селското стопанство. 
Поведение при пожар.

26 учебна седмица Илза Сурчева

5. Основни понятия за дишане и сърдечна дейност. 21 учебна седмица Илза Сурчева
V клас

1. Поведение и действие на учениците при различни 
замърсявания.

6 учебна седмица Биляна Сурчева

2. Поведение при пожар в жилищни и обществени 
сгради.

10 учебна седмица Биляна Сурчева

3. Изучаване и практическо усвояване на училищния 
план за действие при бедствия и аварии, пожари.

12 учебна седмица Биляна Сурчева

4. Първа помощ. Рани – видове. Упражнения по 
оказване на първа помощ при нараняване на 
меките тъкани.

16 учебна седмица Биляна Сурчева

5. Първа помощ. Рани – видове. Упражнения по 
оказване на първа помощ при нараняване на 
меките тъкани.

22 учебна седмица Биляна Сурчева

VІ клас  
1. Сигнали на „Гражданска защита”. Правила за 

поведение и действия по сигналите на 
„Гражданска защита”.

6 учебна седмица Снежана 
Пчеларова

2. Пожарна опасност на веществата и материалите. 
Предпазване от опасните фактори на пожара.

13 учебна седмица Снежана 
Пчеларова

3. Изучаване и практическо усвояване на училищния 
план за действия при бедствия и аварии.

17 учебна седмица Снежана 
Пчеларова

4. Кръвотечение и кръвоспиране. Точки на 
притискане с пръсти на артериите.

23 учебна седмица Снежана 
Пчеларова

5. Изгаряне и измръзване. Слънчев и топлинен удар. 
Упражнение по оказване на първа помощ.

31 учебна седмица Снежана 
Пчеларова

VІІ  клас  
1. Отровни вещества. Начини за защита от тях. 7 учебна седмица Юлия Пергелова
2. Процесът на горене. Способи на прекратяване на 

горенето. Средства за пожарогасене.
12 учебна седмица Юлия Пергелова

3. Изучаване и практическо усвояване на училищния 
план за действия при бедствия и аварии,  пожари.

18 учебна седмица Юлия Пергелова

4. Увреждане на стави и кости – навяхване, 
изкълчване и счупване.

26 учебна седмица Юлия Пергелова

5. Увреждане на стави и кости – навяхване, 
изкълчване и счупване. Упражнение по оказване 
на първа помощ.

30 учебна седмица Юлия Пергелова



VІІІ клас  
1. Правила на поведение и действия на учениците 

при бедствия и аварии. Общо занятие.
6 учебна седмица Даниела Дуржева

2. Изучаване и практическо усвояване на училищния 
план за действия при бедствия и аварии,  пожари.

13 учебна седмица Даниела Дуржева

3. Клинична и биологична смърт. Съживяване при 
клинична смърт: изкуствено дишане и външно 
притискане на сърцето.

17 учебна седмица Даниела Дуржева

4. Поведение при пожар. Използване на 
противопожарни уреди и съоръжения.

24 учебна седмица Даниела Дуржева

5. Поведение и първа помощ при удавяне, 
задушаване и поразяване от електрически ток

27 учебна седмица Даниела Дуржева

ІХ клас  
1. Производствени аварии, свързани с изтичане на 

токсични вещества и защита от тях. Поведение и 
първа помощ.

5 учебна седмица Албена Огнянова

2. Радиоактивност, радиоактивни вещества и начин 
за защита от тях.

31 учебна седмица Албена Огнянова

3. Пожарна опасност на полимерни материали. 
Защита от продуктите на горене.

7 учебна седмица Албена Огнянова

4. Изучаване и практическо усвояване на училищния 
план за действия при бедствия и аварии.

14 учебна седмица Албена Огнянова

5. Първа помощ при нараняване на меките тъкани и 
кости. Практическо занятие.

25 учебна седмица Албена Огнянова

Х клас
1. Пожарна опасност на строителни материали- 

комплексно теоретико – практическо занятие.
 4 учебна седмица Снежана 

Сувариева
2. Евакуация от обществени и жилищни сгради при 

пожар – комплексно теоретико – практическо 
занятие.

10 учебна седмица Снежана 
Сувариева

3. Индивидуални и колективни средства за защита – 
противогаз, респиратор, памучно – марлена 
превръзка – теоретико – практическо занятие.

21 учебна седмица Снежана 
Сувариева

4. Видове рани и кръвотечения. Изгаряне и 
измръзване. Навяхване и изкълчване на стави и 
счупване на кости.

27 учебна седмица Снежана 
Сувариева

5. Изкуствено дишане и външен масаж на сърцето. 
Поведение и първа помощ.

32 учебна седмица Снежана 
Сувариева

ХІ  клас  
1. Задаване и условна усложнена ситуация с развил 

се пожар, с опасност за живота и здравето на 
хората.

4 учебна седмица Нешка Афузова

2. Обсъждане на необходимите действия за 
съобщаване за пожара, предприемане на 
индивидуални методи за защита и евакуация.

7 учебна седмица Нешка Афузова

3. Съставяне на план за евакуация – определяне на 
ръководител на обекта, определяне на отговорник 
за евакуация, сформиране на противопожарно 
ядро.

12 учебна седмица Нешка Афузова

4. Практическо изпълнение на плана за евакуация – 
участие в общоучилищното занятие, помощ и 

16 учебна седмица Нешка Афузова



самопомощ
5. Дискусия за правилността на взетите решения и 

правилността на действия.
23 учебна седмица Нешка Афузова

ХІІ клас  
1. Задаване и условна усложнена ситуация с развил 

се пожар, с опасност за живота и здравето на 
хората.

7 учебна седмица Юлияна 
Кичукова

2. Обсъждане на необходимите действия за 
съобщаване за пожара, предприемане на 
индивидуални методи за защита и евакуация.

9 учебна седмица Юлияна 
Кичукова

3. Съставяне на план за евакуация – участие в 
общоучилищното занятие, помощ и самопомощ.

12 учебна седмица Юлияна 
Кичукова

4. Практическо изпълнение на плана за евакуация – 
участие в общо училищното занятие, помощ и 
самопомощ.

16 учебна седмица Юлияна 
Кичукова

5. Дискусия за правилността на взетите решения и 
правилността на действия.

20 учебна седмица Юлияна 
Кичукова


