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ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ЗЕМЕТРЕСЕНИЯ 
 

Поведение на населението преди настъпване на земетресение 

 Закрепете здраво мебелите и не поставяйте на високи места тежки и 
лесно падащи предмети; 

 В къщи трябва да са поставени на удобно място фенерче, транзистор, 
чантичка за документи и особено ценни вещи, аптечка с най-необходимите , 
свирка, по една топла дреха за всеки член на семейството, резерв от вода и 
храна; 

 Пожароопасните и отровни вещества да се съхраняват на подходящи 
места и в плътно затворени съдове; 

 Входа на жилището да е свободен и да не се задръства с предмети; 

 Определете най-безопасните места в жилището, като имате в предвид, 
че при земетресение най-уязвими са балконите, външните стени, стълбищата и 
асансьорите; 

 Подгответе план за поведението на всеки член от семейството и 
определете лица за връзка между членовете на семейството, което е извън 
вашия регион. 
 

Поведение на населението при усещане на първия земен трус  

 Не напускайте жилището,  училището или изобщо сградата, в която сте, 
освен ако не бихте могли да излезете за около 10 секунди; 

 Заемете най-безопасните места в сградата – под рамката на вратата, 
близо до вътрешна стена, колона, под стабилна маса или легло; 

 След първите вибрации люлеенето ще се усилва – запазете 
самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите; 

 Ако сте на улицата застанете далеч от електропроводи и сгради; 

 Ако шофирате – спрете на открито, безопасно място и изчакайте; 

 В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в 
превозното средство. 

 
Поведение на населението след преминаването на първия трус: 

 Изключете електричеството и газта и спрете водата; 

 Затворете прозорците; 

 Вземете подготвения личен багаж, заключете вратите и бързо напуснете 
сградата; 

 Слизането извършвайте по стълбите, а не с асансьорите; 

 Осигурете предимство на малките деца, бременните жени и инвалидите; 

 При излизането от сградата застанете на разстояние от нея най-малко 
колкото е височината й; 

 Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и 
тролейбусни мрежи; 

 Ако около вас има пострадали – окажете им първа помощ; 

 Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете им, ако 
това е възможно; 

 Следете медийните информации, изпълнявайте инструкциите на 
специализираните органи и спазвайте обществения ред. 
 



 
След земетресението 

 Изчакайте официална информация за затихване на земните трусове и за 
отминалата опасност; 

 Връщането в сградата и жилището да става след предварителен оглед и 
проверка на компетентните органи; 

 При влизането (особено, ако е в тъмната част на денонощието) не 
бързайте да светнете с кибрит или запалка, а само с фенер, защото ако е имало 
изтичане на газ може да взривите помещенията;  

 Не водете излишни телефонни разговори, кратко съобщете на близките 
си, че сте живи и здрави; 

 Спазвайте строга лична хигиена и не пийте вода от непроверени 
източници. След земетресение съществува опасност от възникване на 
епидемии; 

 По време на бедствия нараства престъпността – бъдете внимателни, 
пазете имуществото си и сигнализирайте при констатирани нередности; 

 При възможност се включете в спасителните и аварийно-
възстановителните работи на специализираните органи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ АВАРИЯ В АЕЦ  

И ТРАНСГРАНИЧЕН ПРЕНОС НА РАДИОАКТИВНИ ВЕЩЕСТВА 

 

ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ 
 

Опасност от РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ може да възникне 
вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване 
мерките за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. 
Въпросите, свързани със сигурността на атомните централи, имат 
първостепенно значение. Извършва се непрекъснат радиационен контрол и се 
предприемат изключително строги превантивни мерки за недопускане на 
аварийна опасност от АЕЦ. Осъществява се обмен на информация чрез 
Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, подписани са 
двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на 
помощ.  

Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е 

сведена до възможния минимум. В подкрепа на сигурността е предвидена 

организация за реагиране в случай на авария. Разработени са планове и разчети 

и са предвидени средства за индивидуална и колективна защита. При 

радиационна обстановка хората може да получат облъчване от радиоактивното 

замърсяване: външно при престояване в замърсен район и вътрешно - чрез 

вдишване на радиоактивен въздух, както и чрез хранителни продукти и вода. При 

повишена радиоактивност съществува опасност за хората, но защитата от 

радиоактивно облъчване е възможна. Специализираните държавни органи 

предвиждат мерки за ограничаване на облъчването на населението, но за да 

можете да изпълнявате по-точно указанията при всяка конкретна ситуация е 

добре да имате предварителни познания. 

   

 

ИНСТРУКЦИЯ за АВАРИЙНА ГОТОВНОСТ 

 Йодна профилактика се извършва само след разпореждане на 

Министерството на здравеопазването! 

Уточнете предварително най-близкия пункт за получаване на таблетки 

калиев йодид. Преди да пристъпите към йодна профилактика, прочетете 

внимателно инструкцията за употреба! 

 ВНИМАНИЕ! 

 Йодната профилактика не отменя необходимостта от прилагането 

на всички други мерки за защита! 

Индивидуалните средства за защита (ИСЗ) са: 

- граждански противогаз; 

- детски противогаз; 

- респиратор; 

- детска защитна камера. 

Проверете предварително разполага ли Вашето семейство с 

индивидуални средства за защита. Ако нямате, потърсете такива от кметството 



или от Районна служба “Пожарна безопасност и защита на населението”. 

Подгответе наличните ИСЗ. 

Ако в момента на аварията нямате ИСЗ, използвайте памучно-

марлена превръзка, навлажнени носна кърпа или памучен плат, с които 

добре да закриете устата и носа! 

Ползвайте за защита дрехи, изработени от плътни тъкани, гумирани и 

импрегнирани платове, полиетиленови платна. 

Решението за провеждане на евакуация се взема от компетентните 

държавни органи! Запазете спокойствие – ще имате достатъчно време за 

евакуиране! Съберете всички членове на семейството си! 

Вземете със себе си: 

- лични документи, ценни предмети и пари; 

- вещи за лична хигиена (сапун, кърпа, четка и паста за зъби и др.); 

- облекло в съответствие със сезона (топли дрехи);  

- лекарствата, които ползвате за първа помощ и при хронични 

заболявания; 

- вещи за деца и бебета; 

- портативен радиоприемник; 

- други необходими предмети (фенерче, запалка, джобно ножче, 

туристически несесер и др.); 

Осигурете си хранителни продукти за 2-3 дни! 

Изключете електрическата, газовата и водопроводната мрежа! 

Заключете жилището си! 

 Началото, начинът и посоката на евакуацията ще бъдат оповестени 

по радиото и по сиренната система 

Ако ползвате собствен транспорт, чуйте указанията, насочете се към 

диспечерския пункт и се включете в колоната! 

Ако ползвате обществен транспорт, след като чуете съобщение за 

начало на евакуацията, бързо се придвижете до най-близката до дома ви спирка. 

 Получаване на инструкции по радио и телевизия 

Включете радиото на програма „Хоризонт”, а телевизора – на „Канал 1”. 

Местното радио, радиовъзел или местен телевизионен кабелен канал, 

както и радиоколите на полицията също ще ви информират своевременно за по-

нататъшните ви действия. 

 Какви съобщения трябва да очаквате: 

- да изчакате допълнителна информация; 

- да се укриете; 

- да проведете йодна профилактика; 

 Ако ви бъде наредено да се укриете в жилището си: 

Всички трябва да се укрият, а домашните животни – да се приберат. 

Влезте в жилището, затворете всички външни врати и прозорци и спуснете 

щорите и пердетата. 

Изключете всички климатични и вентилационни системи, вкарващи 

въздух отвън. 

Пристъпете към херметизация на предварително определеното 

помещение в дома ви, в което е необходимо да има радио или телевизор. 



Подгответе индивидуалните средства за защита (противогази, 

респиратори и др.) и останете в херметизираното помещение. 

Не напускайте мястото. 

Поведение на населението извън 30-километровата зона на АЕЦ,  

както и на населението в зоната, в случай че не е наложително 

извършването на евакуация. 

 Спазвайте лична хигиена: 

 Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се 
всекидневно. Дишайте през носа, а при излизане през маска или навлажнена 
кърпа. При влизане в жилището трябва да събуете обувките и да свалите 
връхните дрехи, съхранявайте ги отделно. 

 Не допускайте замърсяване на вашето жилище: 

 Децата трябва да останат вкъщи до изясняване на обстановката. 
Затворете прозорците и добре ги уплътнете, проветрявайте само при тихо време 
и то чрез прозорец, на който сте поставили в 3-4 пласта тензух или друго парче 
плат. Не метете и не тупайте, почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При 
ползване на прахосмукачка, изходящата струя трябва да се филтрира 
допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не 
сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно затворени 
съдове, следете указанията и конкретните мерки за кулинарната им обработка. 

 

Когато сте на открито: 

 Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете 
пътуванията, особено по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият 
улиците и тротоарите. Не метете двора, оросявайте със струя вода тревните 
площи и обливайте пътеките около къщата си. Не сядайте на тревата и другите 
зелени площи. Не се къпете в открити водоеми. 

 

Обработка на хранителни продукти и вода: 

 Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна 
забрана. За предпочитане е да използвате наличните консервирани и други 
трайни хранителни продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в 
найлонови торби.  

 Запазването на хранителните продукти да става в мазета, затворени 
килери и ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и 
приготвяйте храните в затворени помещения. Изключете от менюто си 
листниковите зеленчуци и млякото. Сравнително по-безопасни са 
оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, картофите, птичето и свинско 
месо, както и океанската риба. Използвайте сухото мляко за ежедневното меню 
на децата.  

 Замърсените хранителните продукти, които не подлежат на термична 
обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и допълнително 
изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на парчета 
до 70 г., накиснете го във вода (1:4) за 24 часа и изхвърлете водата. Сварете 
месото и изхвърлете първия бульон.  

 Вода за питейни и домакински нужди да се взема само от закрити, 
контролирани и разрешени за ползване водоизточници. Препоръчително е 
децата да пият предимно минерална вода с ниско съдържание на радон. 



 

 

 

Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция: 

 През първия период на високо замърсяване, животните да не се 
извеждат от оборите, да се преустанови пашата, а храненето да става с 
навлажнени концентрирани или с груби фуражи. Боксовете и другите закрити 
помещения да се измиват ежедневно с вода. Останалите на открито сено и други 
фуражи да се ползват след отстраняване на горния слой (10-15 см.). Добитите 
през периода фуражи да се складират за около 2 месеца. Реколтата да се събира 
във възможните най-късни агротехнически срокове. За намаляване степента на 
замърсеност на растителните суровини, спазвайте конкретните указанията на 
компетентните органи за обработването на продуктите и сроковете за 
използването им. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 

             

            Общи положения 

 НАВОДНЕНИЕТО е природно бедствие, при което временно се залива 

земна местност или територия с огромно количество вода, вследствие на 

повишаването на нивото на водните басейни и речните корита. Причините за 

повишаването на нивото на тези водни басейни могат да бъдат различни - 

интензивни валежи или снеготопене, скъсване на язовирна стена, разрушаване 

на диги, високи вълни или човешка дейност. 

            Наводненията могат да нанесат значителни щети в населени места, на 

сгради, коли, мостове, пътища и транспортна инфраструктура, 

            При наводнения може да бъде застрашени, вашия живот или 

имуществото Ви. 

            При опасност от наводнение ще бъдете известени, чрез изградените 

системи за ранно предупреждение и оповестяване, други определени сигнали 

за населеното място или средствата за масово осведомяване. 

            Следете съобщенията по радиото, телевизията, местни радиовъзли и 

изпълнявайте конкретните указания, съобразно създадената ситуация. 

            Спазвайте указанията и реда установен от органите на изпълнителната и 

местна власт и спасителните екипи. 

  

 Какво трябва да знаем предварително 

 Осведомете се за риска от наводнения за населеното място, в което 

живеете или работите. Потърсете информация от общината или кметството за 

районите, които е възможно да бъдат залети. Информирайте се за най-

близкото безопасно място, най-късия и безопасен маршрут, по които трябва да 

се евакуирате. 

             Ако вашето жилище, селскостопанска сграда или друг имот се намират в 

непосредствена близост до река и попадат в заливната й зона, следете 

прогнозата за времето или нивото й , особено в периоди на обилни валежи или 

интензивно снеготопене. 

             Предварително планирайте действия на семейството Ви при 

наводнение. Уточнете място за среща на членовете на семейството Ви, при 

роднини или приятели извън района на наводнението и уточнете начина за 

комуникация по между си. 

             Проиграйте евакуацията със семейството от домът Ви и с колегите от 

работното си място. Участвайте в организираните тренировки в населеното 

място или по местоработата. 

             Поддържайте винаги зареден мобилния си телефон. 

             Подгответе си предварително и поддържайте „Чанта за оцеляване”, 

поставена на удобно, познато на семейството място, която да съдържа: 

-   фенерче с резервни батерии 

-   необходимите Ви лекарства; 

-   материали за първа помощ; 

-   свирка, одеяло, топли дрехи, бельо с чорапи, шапка, ръкавици; 

http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%B0
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D1%81%D1%82
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%8A%D1%82


-   храна и вода за пиене (сухари, бисквити или други подобни трайни 

продукти, които не изискват съхранение в хладилник или топлинна обработка), 

които периодично подменяйте , като следите срока на годност; 

-   прибори за хранене ; 

-   запалка (кибрит), гумени ръкавици, джобно ножче, клещи; 

-   носни кърпички, тоалетни принадлежности, лични хигиенни 

материали и др. 

-   резервно зарядно устройство за мобилен телефон. 

  

             Как да действаме при реална опастност от наводнение 

             При възникване на опасност и /или наводнение, незабавно позвънете на 

тел. 112. Съобщете: вашето име; отчетливо и ясно кажете какъв е проблема 

(наводнение, залети площи и др.) има ли пострадали или застрашени хора. 

Посочете адреса (град, населено място, квартал, улица, №, близка пряка) и не 

затваряйте телефона преди оператора. 

             При липса на телефон, предупредете в общината или в кметството на 

най-близкото населено място и на намиращи се в близост хора. 

             Уведомете вашите близки, съседи и колеги за опасността. 

  

             Когато се намирате в дома си 

             Изключете газта и електричеството. 

             Поставете на възможно най-високото място, всички по-ценни предмети, 

вещи, хербициди и химикали. 

             Вземете „Чантата за оцеляване”, 

             Задължително вземате личните си документи, ценни вещи, пари 

(кредитни, дебитни карти), нотариални актове, застрахователни полици и други 

документи за собственост; 

             Напуснете по най-бързия начин дома си. 

             При невъзможност за напускане на сградата, се преместете на най-

горните етажи или покрива. За положението си съобщете на тел. 112 или 

известете близките си за своето местонахождение. При пристигане на 

спасителните екипи поддържайте връзка с тях. 

             При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на 

помещенията, където са затворени. 

  

             Когато сте навън 

             Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или в дере, 

незабавно се отдалечете и се придвижете към най-близкото възвишение. 

             Не заставайте под/над мостове, подлези, надлези и други обекти, от 

които високата вода може да ви отнесе. 

             Не правете опити за пресичане бързо течащи и залети площи, освен ако 

сте сигурни, че водата е до коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода. 

             Не пресичайте бързо течащи и залети площи без да сте подсигурени с 

помощно въже за преминаване и осигурително въже за тялото. 

             Не пийте вода от наводнени водоизточници. 

  



             Когато сте в автомобил 

             При пътуване с МПС е препоръчително да спрете на възможното най-

високото и безопасно място и изчакате спадането на нивото на водата. 

             Не спирайте на/под мостове и надлези, в подлези и други потенциално 

опасни от заливане с вода обекти и съоръжения. 

             Не преминавайте през бързо течащи и залети площи освен ако не сте 

сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата Ви. 

  

             За да ограничим риска от наводнения 

             В незащитените заливни зони на реките не устройвайте жилищни и 

селскостопански сгради и други постройки. 

             Не изхвърляйте строителни и битови отпадъци в коритата на реките, 

това намалява проводимостта на речното корито. 

             Не преграждайте речните течения с цел водовземане за поливане или 

къпане на животни. Прегражденията многократно увеличават разрушителната 

сила на водата при наводнения. 

             Не разрушавайте/непробиваите дигите на реките с цел водовземане за 

напояване или друга дейност. 

             Ако живеете близо до река и забележите, че коритото и пространствата 

под мостовете не са почистени от отпадъци, строителни материали, дървета и 

други, ако има постройки в заливните зони, сигнализирайте в общината, 

кметството или в областната администрация. 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          



ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО  

ПРИ СНЕГОНАВЯВАНИЯ И ОБЛЕДЯВАНИЯ 

 

             Опасните явления свързани със зимния сезон са ниските температури, 

снежни виелици и бури и заледяванията. През зимният сезон се създават 

условия за образуване на преспи, затрупване на превозни средства и пътища, 

затруднена доставка на стоки и извършване на услуги. Част от населените места 

остават изолирани и с нарушено електро и водоснабдяване, вследствие на 

скъсани електропроводи. Създава се бедствена ситуация. Възникват условия за 

загубване и измръзване  на хора поради намалената видимост. 

             Снежната буря е снеговалеж съчетан със силен вятър, при което се 

отнася и натрупва голямо количество  сух сняг в отделни зони. Явлението 

възниква при температура на въздуха под 0°С, при снеговалеж и скорост на 

вятъра над 5 м/сек. Най-често снежни бури се формират в Североизточна 

България и в планините през месеците декември, януари и февруари. Образуват 

се навети преспи по пътищата, което силно затруднява или прави невъзможни 

транспортните връзки между отделните селища. 

Заледявания се получават, когато при понижаване на температурата под 

0° С замръзват размекнат сняг или дъжд. В резултат на ледената обвивка се 

нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава реална 

опасност от създаване на пътно –транспортни произшествия. Възниква опасност 

от подхлъзвания и падания на хора (особено възрастни) съпроводени със 

счупвания на крайниците. При циклично топене и замръзване под стрехите  на 

сградите и съоръженията се образуват висулки, понякога с дължина над 2 метра, 

които при откъсване могат да предизвикат нещастни случаи. 

Снежните виелици и обледяванията могат да разрушат въздушно-

кабелни комуникации, да блокират пътищата и да поставят в рискова ситуация 

живота на много хора. 

  Най-често снегонавявания се образуват по пътните артерии в общината, 
както следва: Крушари – Бистрец; Крушари – Полковник Дяково; Крушари – 
Александрия; Загорци – Свобода; Граница общ. (Добричка – Крушари) – Лозенец 
– Северци – Крушари; (Ефрейтор Бакалово – Телериг) – Зимница. 
             В Област Добрич непроходими вследствие обилни снеговалежи и 

навявания стават най-често пътищата: Добрич - Варна в участъка на Стожер - 

Дебрене; Добрич - Генерал Тошево в участъка на Стефан Караджа - Равнец; 

Добрич - Преселенци - Дуранкулак; Добрич - Тервел; Добрич - Житница - 

Коларци, участъка Хаджи Димитър - Шабла и поради това наши съграждани не 

трябва да предприемат необмислени пътувания  по тези маршрути при обилни 

снеговалежи и навявания, защото това крие сериозни  опасности. 

             Задължително е гражданите преди да предприемат такива действия 

да следят често метеорологичната обстановката или да наберат 

необходимата  информация за състоянието на пътищата с телефонно обаждане 

до пътните служби,  органите на Пожарна безопасност и защита на населението 

или предавания на местните радиa и телевизионни оператори. 

  

 



             Какво трябва да  правят гражданите  при такава обстановка 

             Да не се придвижват извън населени места пеша, с автомобили или 

животни, ако това не е крайно наложително. Ако необходимостта все пак налага 

придвижване на открито, извън населено място, то хората трябва да  облекат 

топли дрехи, обувки и ръкавици, да сложат сандвич в чантата си. При умора да 

не спират за почивка, а да се придвижат до най-близкото населено място. 

Движението при виелици трябва да става далеч от сгради и далекопроводи, 

стълбове и дървета. Продължителните придвижвания  да се извършват с 

умерено темпо, по познати маршрути, при честа смяна на водачеството. Ако 

изгубите ориентация, потърсете запазено от вятъра и снеговалежа място и без 

да лягате изчакайте спирането на снеговалежа, като поставите обозначителен 

знак. Вземете мерки против измръзване на крайниците и затрупване със сняг; 

             Ако пътувате с автомобил, преди да тръгнете  проверете дали  той е 

изправен, дали имате в резервоара достатъчно гориво, ако не, го допълнете, 

също така проверете за въже, лопата и брадвичка. Не тръгвайте на път сами. 

Карайте бавно и внимавайте, когато минавате покрай сгради, близо до 

електропроводи и дървета. Не спирайте да почивате на открито, освен в 

крайпътни кантони или в други постройки, които могат да ви предпазят от 

виелицата. Не забравяйте най-важното преди да тръгнете монтирайте зимните 

гуми и проверете  изправността на светлините на автомобила. За увеличаване 

на сцеплението, гумите на автомобила не трябва да са много напомпани, 

поставете вериги. При пътуване с автомобил  използвайте първокласни пътища. 

Дори и да пропътувате повече километри до най-близкото населено място, 

знайте че тези пътища се почистват с предимство. Ако обстановката продължи 

да се усложнява, спрете в най-близкото населено място. 

             Не  използвайте  двигателя  на  спряното моторно превозно средство за 

отопление, а при крайна необходимост това да става за кратко време, като в 

купето се осигури достъп на чист въздух. 

             На изпаднали в беда хора,  окажете  помощ. Трябва   да  знаете,  че 

измръзналите части на тялото се разтриват със спирт и леко се масажират. Не 

разтривайте със сняг – това усилва охлаждането и може да нарани кожата. 

             При   измръзвания   от  втора, трета   и   четвърта   степен   се   налага 
транспортирането на пострадалите до болнично заведение, на същите се 
поднасят топли и силно подсладени течности. 
             Ако по пътя срещнете затрупани и пострадали от навявания хора и 
автомобили, незабавно се обадете на Единния Европейски номер за спешни 
повиквания – 112 или  на Дежурен по Областен съвет за сигурност на телефон 
058/601 517, Дежурен по Общински съвет за сигурност в Община Крушари на 
телефони 05771/20-80; 0882 554437. На посочените телефони е осигурено 
денонощно дежурство. 
             В населените места се обръщайте към  административните  власти, 
структурите на Министерството на вътрешните работи – РД „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Добрич, сектор КАТ „Пътна полиция” и 
пътните служби. 

 

 

 



ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ ПОЖАР 
 

Причина за възникване на пожари в повечето от случаите е нечия 
небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде 
избегнато най-лошото. 

Граждани, самите Вие не ставайте причинители на пожари! 

Не претоварвайте електрическите инсталации! 

Бъдете внимателни при работа с газови прибори! 

Не употребявайте лесно запалими течности за разпалване на огън! 

  Не оставяйте без наблюдение, в близост до горими материали 
отоплителни и електронагревателни уреди! 

  Не палете огън при ветровито време, в близост до горски насаж-дения и 
постройки! При напускане на огнището загасете огъня! 

Загасяйте винаги клечката кибрит и цигарата преди да ги хвърлите! 

Не съхранявайте леснозапалими течности на етажни площадки, 

стълбищни клетки и на достъпни за децата места! 

Не оставяйте без контрол малки деца около отоплителни уреди! 

 

             Правила за действие при пожар в сграда 

1. Запазете самообладание и съобщете за пожара на телефон 112 

(Единен европейски номер за спешни повиквания) като опишете проблема: 

пожар, авария; съобщете има ли пострадали или застрашени хора. Посочете 

точния адрес, на който е възникнал пожарът: населено място, квартал, улица, 

номер и дайте телефонния си номер за обратна връзка с вас.  

2. Ако пожарът е в първа фаза (невисока температура и малка скорост на 

разпространение на огъня) можете да предприемете действия за пожарогасене 

– с пожарогасител или други подръчни средства: кърпа, дреха, одеяло, които се 

хвърлят върху запалените уреди, предмети с цел да се спре притока на кислород 

и така да се спре горенето. Ефикасно средство при запалване на печки на твърдо 

гориво и комини е оцетът, неговите изпарения спират огъня.  

3. С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин 

и нафта. Те се гасят само с пожарогасител. Преди извършване на пожарогасене 

да се изключи електричеството.  

4. Ако пожарът е във втора фаза (има голяма скорост на разпространение 

на горенето и бързо увеличаване на температурата) трябва да се предприемат 

незабавни действия за евакуация на хората от сградата: помогнете на 

възрастните хора, децата и посетителите в сградата да я напуснат по най-

краткия път и най-бързия начин .  

5. Преди евакуация изключете електричеството, затворете прозорците и 

вратите.  

6 При решение за евакуация - запазете спокойствие, организирайте 

излизането на хората около вас – близки, съседи, посетители в сградата. Ако 

знаете, че в сградата има малки деца – потърсете ги – може да са се скрили 

(естествена реакция на страх при децата при бедствия е да се скрият под 

леглото). Не допускайте паника – особено в обществени сгради с масово 

пребиваване на хора, не се блъскайте.  



7. При извършване на евакуация в задимено помещение – движете се 

покрай стените по посока на движение, указана в евакуационните знаци (светещи 

табели и др.). Движете се ниско приведени, за да не вдишвате отровните газове, 

които се отделят при горенето: циановодород, въглероден оксид и др. 

съединения със силен токсичен ефект.  

8. Поставете мокра кърпа на устата си при преминаване през задимени 

помещения.  

9. Намокрете откритите части на тялото и дрехите с вода при 

преминаване през горящи участъци. При запалване на дрехите – незабавно ги 

съблечете или ги покрийте с друга дреха или одеяло.  

10. Не се връщайте обратно в горящата сграда.  

11. При невъзможност да се евакуирате – влезте в банята или друго 

вътрешно помещение. Уплътнете фугите под вратата с килим, одеяло или др. 

подръчно средство. Позвънете за помощ и опишете къде се намирате или 

сигнализирайте с викове за помощ. Намокрете дрехите си. Ако сте в обществена 

сграда на висок етаж – влезте във вътрешно помещение, уплътнете отворите 

под вратата и разтворете прозореца, за да влиза чист въздух.  

12. Не скачайте от прозореца на висока сграда, така може да се нараните 

повече. Изчакайте да Ви помогнат пожарникарите.  

13. Помогнете на пострадалите – дайте първа помощ. При отравяне с 

въглероден оксид: изнесете пострадалия на чист въздух, разхлабете дрехите му, 

обадете се на спешна медицинска помощ и до пристигането на екипа го оставяте 

в покой без да спирате да следите жизнените му показатели. При необходимост 

/спиране на дишане/ - направете изкуствено дишане „уста в уста”. На 

пострадалия може да се дава топло мляко, минерална вода, разтвор от сода 

бикарбонат. 

14. Пострадалите трябва да се транспортират до болнично заведение за 

специализирано медицинско лечение. 

При пожар в сграда с масово пребиваване на хора (кина, театри, 
клубове, хотели, училища, детски градини, високи жилищни сгради) 
запазете спокойствие, уведомете обслужващия персонал и по най-бърз 
начин напуснете сградата през евакуационните изходи. Спазвайте 
указанията на административния персонал. Ако пътят за евакуация е 
обхванат от пламъци и дим, останете в стаята, уплътнете входната врата с 
намокрени одеала и чаршафи, влезте в банята и пуснете душа, поставете 
мокра кърпа на носа и устата и изчакайте спасителните операции. Не 
правете опити за спасяване чрез скачане с дюшеци и други. 

Запомнете: при този вид пожари най-много жертви се дават в резултат 

на паниката. 

              

             Действия при горски пожар 

Определете посоката на вятъра и напуснете района, който ще попадне в 

обсега на пожара.  

Съобщете за пожара в най-близкото населено място или горски дом.  

Ако сте блокирани от огъня, потърсете естествени препятствия - просеки, 

пътища, поляни, сечища или други голи места. Използвайте водата, ако има 

наблизо река - намокрете дрехите и тялото си или се потопете в нея.  



Откритите части на тялото се покриват, а пред устата и носа си поставете 

намокрена кърпа или плат. Придвижвайте се приведени.  

Ако горящата площ е малка, опитайте се сами да изгасите пожара, като 

използвате връхна дреха или сноп набързо начупени клони, с които удряйте 

пламъците. Ограничете пожара, като съберете сухите клони и листа по пътя на 

разпространение на горенето. Дрехите не се свалят – те поемат част от 

топлината.  

При действията си изхождайте от обстоятелството, че пожарът се 

разпространява по-бързо по посока на вятъра и по склон – от ниските части към 

върха.  

Оказвайте помощ и съдействие на гасаческите екипи при локализиране 

на пожарите и за евакуиране на хората и животните от района на пожара. 

 

 

 

 

 


