
ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ ПРИ ПОЖАРИ,
БЕДСТВИЯ, АВАРИИ И КАТАСТРОФИ

При пожари

• При пожар или авария позвънете на телефона на единната спасителна система за
спешни повиквания - 112
• Съобщете:
- Кой се обажда (Вашето име);
- Отчетливо и бавно кажете какъв е проблема: “пожар”, “авария” имали пострадали или
застрашени хора, след това посочете адреса (град, квартал, улица, №, близка пряка).
• Ако имате ранени хора извикайте незабавно за помощ на висок глас.
• Без да поемате излишен личен риск - опитайте се да загасите пожара с пожарогасител
или с подръчни средства. Как се прави това с пожарогасител?:
- Издърпайте обезопасяващия щифт;
- Натиснете ръчката и насочете струята близко до основата на пламъците;
- Дръжте здраво насочващото устройство.
• Спрете гасенето на пожара ако забележите, че той се разпространява към горната
част на помещението или в посока изхода и незабавно избягайте навън.
• Затворете прозорците и вратите на помещенията преди да ги напуснете.
• Излезте бързо навън без да мислите за ценности и пари. Не се връщайте обратно.
• За евакуация използвайте евакуационните стълбища или аварийните такива. В
никакъв случай не използвайте асансьорите.
• Ако сте в асансьор по време на пожара спрете на най-близкия етаж и го напуснете.
• Ако при Вашата евакуация евакуационните пътища са задимени, започнете да се
движите възможно най-ниско, защото там температурата е по-ниска и видимостта е по-
добра.
• При невъзможност да напусните Вашето жилище, в следствие на дим или висока
температура, отидете в банята, затворете вратата, поставете мокри кърпи под вратата и
изчакайте служителите от пожарната.
• Когато сте в помещения с много хора (театри, кина, спортни зали, стадиони,
търговски центрове и т.н.) и бъде подаден сигнал за пожар направете следното:
- най-важно е да не изпадате в паника и да запазите спокойствие. Вашата паника може
да бъде предадена и на хората около Вас;
- следвайте евакуационните знаци и напуснете помещенията без да измествате и
блъскате останалите хора;
- за излизане от помещенията използвайте евакуационните пътища и изходи. Не
скачайте от височини.
- не се връщайте обратно в сградата ако сте забравили нещо.




