
РЕГИОНАЛНА ДИРЕКЦИЯ 
“ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО”  

СЛИВЕН
МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ

ПРАВИЛА 

ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ 

ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ



• В системата на предучилищното и училищното

образование и в системата на висшето образование се
провежда обучение за защита при бедствия и за
оказване на първа долекарска помощ.

• Обучението за защита при бедствия в системата на
предучилищното и училищното образование се
извършва в съответствие с държавните образователни
стандарти и чрез разширяване и допълване на
съдържание, интегрирано в учебните предмети.

• Министърът на образованието и науката, след
съгласуване с министъра на вътрешните работи,
утвърждава изисквания за обучението по защита при
бедствия в системата на предучилищното и училищното
образование.



Книга за учителя 
представлява МЕТОДОЛОГИЯ за 
въвеждане на ефективни и модерни 
методи за обучение за защита при 
бедствия и аварии. 



 Методологията е предназначена за учители и представлява три
Книги – за всеки един от етапите на обучение – начален;
прогимназиален и гимназиален.

Целите, задачите и очакваните резултати на Методологията следват
целите на държавните нормативни документи и указанията на
Министерство на образованието и науката за организация и провеждане
на обучението по защита при бедствия и аварии в училище.

Книгите обхващат всички теми, залегнали в учебната програма,
по която се провежда обучение за защита при бедствия от класните
ръководители в часа на класа.





 Характерни за региона потенциални опасности.

Земетресение

Територията на областта попада към Средногорския район
в Маришко-Тунджанската зона. Има дължина 50-100 км с
магнитуд 7,1 - 7,5 по скалата на Рихтер и интензивност
VІІІ степен по скалата на Медведев-Шпонхойер-Карник.

Очертават се три разломни района с осеви линии:
Казанлък - Сливен, Нова Загора - Котел и Стара Загора -
Твърдица.

При земетресение с магнитуд 7,1-7,5 по Рихтер ще се
създаде сложна обстановка



Сеизмично райониране на Р.България 1987 г.



Какво трябва да правим при земетресение?
При сеизмично спокоен период:
В къщи трябва да имате, поставени на удобно място, фенерче,
транзистор, чантичка за документи и особено ценни вещи,
аптечка с необходимите ви лекарства, свирка, по една топла
дреха за всеки, резерв от храна и вода.
Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки,
лесно падащи предмети, на високи места.
Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно
затворени съдове.
Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с
предмети.
Помислете и определете в жилището си най-безопасното място.
Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са
балконите, външните стени, стълбищата и асансьорите.
Подгответе план за поведението на всеки член от вашето
семейство.
Определете лице за връзка между членовете на семейството,
което е извън вашия регион.





При усещане на първия трус:
Не трябва да напускате жилището, училището и изобщо
сградата, в която се намирате, освен ако бихте могли да
излезете на открито за около 10 секунди.
Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката
на вратата, близо до вътрешна стена, колона, под
стабилна маса или легло.
След първите вибрации люлеенето ще се засилва,
запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и
стълбите.
Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и
далекопроводи.
Ако трусът Ви завари зад волана, спрете на открито
безопасно място и изчакайте.
В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на
труса в превозното средство.



След преминаването на първия трус:
Изключете електричеството, газта и водата.
Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
Осигурете предимство за майките с деца и за
възрастните хора.
След като излезете от сградата, отдалечете се на
открито място, най-малко на разстояние, равно на
височината на най-близката постройка.
Не заставайте под далекопроводи, под електрически,
трамвайни и тролейбусни мрежи.
Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
Обозначете местата, на които има затрупани хора.
Помогнете, ако това е възможно.
Следете информациите, които ще се излъчват по
Българското национално радио и по местните
радиостанции. Изпълнявайте инструкциите на
компетентните органи и спазвайте обществения ред



НАВОДНЕНИЕТО представлява временно заливане на значителна

част от сушата с вода в резултат от действието на природни явления

или разрушаване на хидротехнически съоръжения.



Какво трябва да знаем предварително?
Ако живеем близо до река, много целесъобразно е изкопаването на 
отводнителни канали около дома или направата на самоделни 
диги, ако той е близо до реката.
В незащитени заливни зони на реките не се строят жилища и 
селскостопански сгради.
Строителство на сгради, къщи и други съоръжения покрай реки 
трябва да става след щателна преценка за избора на точното място. 
Трябва да се има предвид, че за големите щети от наводненията у 
нас допринасят и много ниско разположението сгради, складове, 
складиран дървен материал, сеновали и др.

Прогнозирано наводнение - позволява своевременно 

да се извършват комплекс от мерки, намаляващи щетите, 

и създаване на условия за спасителни операции в 

наводнените зони.

Внезапните наводнения настъпват без предупреждение 

или със съвсем малко време от предупреждението до 

приливната вълна. 



ИЗГРАЖДАНЕ НА ДИГИ

СПАСЯВАНЕ НА 
ПОСТРАДАЛИ



Как се действа при реална опасност от наводнение?
Ако се намираме близо до корито на река или дере, трябва незабавно да се
отдалечим от тях и да се придвижим към най-близкото възвишение.
При поройни дъждове да не заставаме под мостове, в подлези, под надлези и
други подобни съоръжения.
В къщи трябва да имаме подготвени лични вещи, документи и храна, които да
вземем със себе си при обявяване на евакуация.
При напускане на сградата електричеството и газоподаването трябва да се
изключат.
При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата
продължава да се покачва, трябва да се заемат най-горните етажи или
покрива. Ако се наложи да се спасяваме на покрива, трябва да вземем със
себе си топли и непромокаеми дрехи, вода за пиене и медикаменти. Ако
разполагаме с мобилна телефонна връзка, трябва да уведомим близките си и
органите на РДПБЗН за местонахождението си.
При пътуване с превозно средство е препоръчително водачът да спре и да
изчака спирането на пороя. Трябва да се има предвид, че дори незначително
понижаване нивото на пътя може да предизвика голяма разлика в
дълбочината на водата на пътното платно.
Да не се правят опити за пресичане с кола на разливи и потоци освен ако няма
гаранция, че водата е по-ниска от осите на колата или от коленете на
пътниците; да се пресича само при спокойна вода.
Бързотечащи разливи и потоци да се пресичат само с помощно въже за
преминаване и обезопасително въже за тялото.
При невъзможност да се евакуират животните, да се отворят вратите на
помещенията, в които са затворени.
Стриктно да се спазват указанията на Общински ЩАБ , РДПБЗН и Полицията.



Промишлени аварии
В промишлеността се използват и съхраняват големи количества химически
вещества, които при определени обстоятелства – аварии или природни
бедствия, могат да се превърнат в заплаха за здравето и живота на хората. С
цел недопускане на аварии се предприемат строги превантивни мерки. Ако
въпреки това възникнат, ще има незабавна реакция на специализираните
органи за овладяване на обстановката и за ликвидиране на последиците.
Необходимо е да знаем какви потенциално опасни обекти има в района, в
който живеем, и какво можем ние самите да направим в случай на тежка
авария или на природно бедствие, вследствие на което е възможно да има
изтичане на отровни вещества.

Дистанция на 

подветрената страна

Зона за 

първоначална

изолация

Разлив

Посока на вятъра
Зона за 

защитни 

действия



Поведение при авария и изтичане на промишлени 
отровни вещества:

При получаване на сигнал от компетентните органите
запазете самообладание и предайте за опасността на хората
около вас.

Ако сте вкъщи, затворете и уплътнете прозорците,
вратите и отдушниците, закрепете към тях мокри одеала,
завеси и др. При възможност заемете горните етажи на
сградата.

Пригответе си противогаза, а ако нямате – намокрете
марлена превръзка, кърпа или хавлия.

Ако се намирате на открито, напуснете заразения район,
като се движите перпендикулярно на посоката на вятъра.

Ако сте в превозно средство, затворете прозорците,
продължете по най-късия път и излезте извън заразения
район.

Помогнете на пострадалите. Изведете ги на чист въздух.
Не правете изкуствено дишане, освободете ги от стягащите
дрехи. Препоръчително е на пострадалите да се даде топло
мляко и минерална вода.



Сигнализация и маркировка на 

превозните средства
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При излизане от заразения район, махнете и проветрете дрехите си,
преди да сте свалили индивидуалните средства за защита. Промийте устата и
очите си, измийте тялото си с вода и сапун и облечете чисти дрехи.

При завръщане по домовете и работните места (след отстраняване на
аварията) проветрете помещенията и избършете мебелите, пода и стените с
влажна кърпа.

Обработвайте хранителните продукти чрез обилно измиване и
отстраняване на повърхностния слой. Плодовете и зеленчуците от дворовете
ползвайте, ако има разрешение на компетентните органи.

Не извеждайте на паша животните в заразените райони.

При отравяне с амоняк се препоръчва чист въздух, вдишване на водна пара
с прибавка на оцет или лимонтузу (в горещата вода се сипва оцет). При
поражение на кожата от амоняк, след измиването й с чиста вода се прави
компрес с 2-3 % воден разтвор на оцетна, лимонена или винена киселина.
Направете промивка на очите с вода, 0,5-1% разтвор на стипца или 2-3 %
разтвор на оцет .

На пострадалите от хлор промийте очите, носа и устата с 2% разтвор на
сода бикарбонат (1 чаена лъжичка в чаша вода). Правят се кислородни
инхалации. Прилага се вдишване на пари от смес на спирт, етер или амоняк.
Препоръчва се и вдишване на пулверизиран разтвор на сода бикарбонат.
Пострадалите се изпращат в болнично заведение.
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Живак. Живакът е течен метал, изпарява се трудно, но парите му са
изключително отровни. Внасянето на живак в жилищата е опасно. С
различни метали и сплави – злато, мед, сребро, месинг и бронз, живакът
образува амалгама, трайно се задържа върху тяхната повърхност, изпарява
се бавно и може да стане причина за сериозни натравяния.

При продължително въздействие на парите на живака върху човешкия
организъм се получава метален вкус в устата. При високи концентрации се
уврежда предимно нервната система, отслабва паметта, появява се обща
слабост, раздразнителност, главоболие и нарушен сън. Попадайки в
организма чрез храна, живакът и неговите съединения засягат сърцето,
червения костен мозък, кръвоносните съдове, черния дроб, далака,
храносмилателната дейност, бъбреците и кожата.

Ако счупите термометър или поради някаква друга причина разпилеете
живак, трябва да предприемете следните защитни мерки:

Мястото на разпиления живак се обработва със сяра на прах. Отворете
прозорците, за да се прочисти въздухът в помещението.

Посипаният със сяра живак съберете с помпичка, лист от медно фолио,
четка или прахосмукачка със задържащ филтър. Почистете мястото с миещи
препарати.

При поглъщане на живак устата се изплаква добре с вода. При попадане
на живак в очите те обилно се плискат с вода в продължение на 15 минути.
Трябва незабавно да потърсите лекарска помощ.

Ако децата са играли с “подвижните топчета”, незабавно свалете
замърсените дрехи, изкъпете ги обилно с вода и сапун.

При вдишване на живачни пари пострадалият се извежда на чист
въздух и се оставя в покой.

При всички случаи на отравяния с живак и живачни съединения
потърсете лекар-токсиколог.
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ЕНЕРГОСПЕСТЯВАЩИ КРУШКИ

Някои въпроси по здраве и безопасност относно тези
нискоенергийни крушки.

Ако се счупят тези видове крушки, те причиняват сериозна
опасност.

Ако се счупи такава крушка, всички хора трябва да напуснат
помещението за най-малко 15 минути, защото тя съдържа живак
(отрова), който причинява мигрена, дезориентация, загуба на
равновесие и различни други здравословни проблеми при
вдишване на живака.

Причиняват алергии на много хора, тежки наранявания на
кожата и други заболявания само при допир или вдишване на това
вещество.

Не почиствайте остатъците от счупените крушки с
прахосмукачка, защото е възможно разпространяване на
заразяването на други помещения в къщата при следваща
употреба на прахосмукачката. Остатъците трябва да се почистват с
обикновена метла или четка, да се държат в запечатана чанта и да
се съхраняват извън къщата, в контейнер за опасни вещества.



Радиационна авария
Поведение на населението извън 30-километровата зона на АЕЦ:

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 през 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 или 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.



.    

Пожари 
Причините за горски пожари са небрежност от страна на туристи и

гъбари, мълниите, а понякога и неконтролираното палене на стърнищата.
Пожарът, възникнал в гора, можем да установим по наличието на пламъци,
дим, падащи сажди, по мирис на изгоряло, както и по поведението на
животните.

Действията ни при горски пожар трябва да са следните:
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.

Покрийте откритите части на тялото, 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 удряте
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.
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Причина за възникване на пожар в сграда - в къщи, на работното място 
или друго закрито помещение, в повечето случаи се дължи на нашата 
небрежност. Понякога е необходимо да направим съвсем малко, за да бъде 
избегнато най- лошото!

Как трябва да действаме при пожар в сграда?
При пожар незабавно позвънете на тел. 112. 
Съобщете на съседите за възникналия пожар. 
Локален пожар в сграда може да се гаси с вода. 
С вода не се гасят: електроуреди, инсталации под напрежение, бензин и нафта. 
При пожар в сграда изключете газта, електричеството, затворете вратите и 

прозорците. Напуснете сградата като използвате стълбището, външни, стабилни стълби, 
балкони и др. Не използвайте асансьорите. 

За напускане на сградата през балкони използвайте въжета, ако нямате направете 
от чаршафи, одеала и завеси. 

При преминаване през задимено пространство поставете мокра кърпа на устата и 
носа, намокрете дрехите си, покрийте откритите части на тялото с мокри кърпи.Движете 
се приведени. Ако се запали част от облеклото ви, съблечете бързо горящата дреха, ако 
това е невъзможно загасете чрез обвиване с друга дреха или одеало. 

Ако е невъзможно да излезе от сградата, изкачете се на покривната площадка. Ако 
останете в апартамента, най-добре е да влезе в банята. Уплътнете вратата с мокри кърпи 
или дрехи и пуснете душа. Обливайте се с вода, за да не прегрее организма. Опитайте се 
да сигнализирате за своето местонахождение. 

Особено опасни, при горене на пластмаси, са токсичните газове. При тях се отделят 
фосген, циановодород, въглероден оксид и други съединения със силен токсичен ефект. 
След пребиваване в района на пожара трябва преминете през медицински преглед. 

При отравяне с въглероден оксид /СО/, пострадалите се изнасят на чист въздух, 
разхлабват се дрехите им и се оставят в покой. При рязко спадане на кръвното налягане 
се прави изкуствено дишане "уста в уста". На пострадалите се дава топло мляко, 
минерална вода, разтвор на сода бикарбонат и се транспортират до болнично заведение. 
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ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР ЗА СПЕШНИ 

ПОВИКВАНИЯ

112
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Звъним на 112, когато се нуждаем от помощ при:

 пожари;

 наводнения;

 спешни медицински случаи;

 смерч (ураганни ветрове);

 земетресения;

 катастрофи;

 промишлени аварии и други замърсявания;

 радиация;

 зимни бури;

 съмнения за антракс или други биологични агенти;

 други произшествия и инциденти.



.    ИНДИВИДУАЛНИ СРЕДСТВА ЗА ЗАЩИТА

Памучно-марлената превръзка е предназначена за защита на

дихателните органи от твърди частици, радиоактивен прах, аерозоли и

биологични агенти

Памучно-марлената превръзка се изготвя от парче марля и памук.

 за деца е необходима марля 80 х 40 см и пласт памук с дебелина 2-3 см и
размери 20 х 15 см;

 за възрастни - марля с размери 100 х 50 см и памук с дебелина 2-3 см и
размери 30 х 20 см.
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ДЕТСКИ ПРОТИВОГАЗ (ДП-2)
Детският противогаз (ДП-2) е предназначен за защита на 

дихателните органи, лицето и очите на деца от 9- до 15-годишна 
възраст. Защитава от радиоактивни вещества, опасни химични 
вещества и биологични агенти.
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ГРАЖДАНСКИ ПРОТИВОГАЗ (ГП-1)
Противогазите са индивидуални средства, предназначени за 

защита на дихателните органи, лицето и очите от радиоактивен 
прах, опасни химични вещества и биологични агенти.

Гражданският противогаз осигурява защита на дихателните 
органи, лицето и очите и предотвратява попадането на 
радиоактивни, опасни химични вещества и биологични агенти в 
организма. Предназначен е за защита на деца над 15-годишна 
възраст.
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РЕСПИРАТОР
Предназначен е за защита на дихателните органи от 
радиоактивен прах, твърди частици, аерозоли на водна или 
маслена основа. 
Респираторът не защитава от парите на опасни химични 
вещества, радиоактивен йод, но може да се използва като 
средство за защита на населението при бедствени ситуации.



ПОВЕДЕНИЯ И ДЕЙСТВИЯ ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ, 
ХАРАКТЕРНИ ЗА НАСЕЛЕНОТО МЯСТО

Практическо усвояване на Училищния план за 
действия при бедствия и аварии - работа с карта, 
схема, план

Учениците се запознават със схемата на училището и схемата 
на всеки етаж. 
Като отчитат особеностите на училището, очертават 
маршрути за извеждане от сградата, предвидени в Плана за 
действия при конкретно бедствие или авария, поведение и 
действия по Плана на училището при конкретно бедствие или 
авария. 
Действия при сигнали за оповестяване на населението при 
възникване на бедствия и аварии.
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Обучението ще допринесе за изграждането на

гражданската активност на учениците и умението им да

бъдат практични в реалния живот, особено в ситуации,

изискващи компетентни, точни и адекватни реакции.

Доброто познаване на изграждащата се в България

система за защита при бедствия и аварии, както и

практическото й обвързване с образованието на младите

хора, ще доведе до адекватно и ефективно поведение при

рискови за живота на хората ситуации.


