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ПРАВИЛА ЗА 

ПОВЕДЕНИЕ И 
ДЕЙСТВИЕ ПРИ 

БЕДСТВИЯ 
 

I. ПРИ ПОЖАР 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”, 
има ли пострадали или 
застра- шени 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 обезо-
пасяващият щифт; 
 -натиснете ръч-ката 
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 неза-бавно 
избягайте навън. 
II. НАВОДНЕНИЕ 
           -Изключете газта и 
електричеството. 
 

 
 
     -При напускане на 
жилището си вземете 
„Чантата за оцеляване“- 
личните си документи, 
ценни вещи, пари (кре-
дитни, дебитни карти), 
нотариални актове, заст-
рахователни полици и 
други документи за 
собственост; 
     -При невъзможност да 
напуснете сградата, зае-
мете най-горните етажи  
или покрива. 
     -При пътуване трябва 
водачът да спре МПС и да 
изчака спирането на пороя. 
     -Ако се намирате до 
пълноводна река или 
дере,незабавно се отда-
лечете към най-близкото 
възвишение. 
     -След наводнение не 
пийте вода от не про-
верени водоизточници. 
III.ЗЕМЕТРЕСЕНИЕ 

 
    - В къщи трябва да 
имате, поставени на удобно 
място фенерче, чанта за 
документи и особено ценни 
вещи, аптечка с 
необходимите ви 
лекарства, по една топла 
дреха за всеки, резерв от 
храна и вода.  
- Помислете и определете в 
жилището си най-
безопасното място. Имайте 
предвид, че при 
земетресение най-опасни 
са балконите, външните 
стени, стълбищата и 
асансьорите. 
- Не трябва да напускате 
сградата, в която се 
намирате, направете го 
само ако прецените, че 
можете 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. 
    - Ако сте на улицата, 
застанете далеч от сгра-ди 
и далекопроводи. 
    - Ако трусът ви завари 
зад волана, спрете на от-
крито, безопасно място и 
изчакайте. 
    - В обществения 
транспорт е по-добре да 
изчакате края на труса в 
превозното средство. 
         - Не претоварвайте 
телефонните линии с 
ненужни телефонни раз-
говори, кратко съобщете на 
близките си, че сте живи и 
здрави. 
   - Спазвайте висока лична 
хигиена и не пийте вода от 
непроверени източници. 
След земе-тресение има 
опасност от възникване на 
епидемии.  
   - По време на бедствия 
нараства престъпността, 
бъдете внимателни, пазе-те 
имуществото си и 
сигнализирайте при кон-
статиране на нередности. 
IV.СВЛАЧИЩА 
 

 
     -При активизиране на процес 
на движение на земни маси не 
оставайте и не преминавайте 
през свлачищни райони. 

V.ГРЪМОТЕВИЧНИ БУРИ 
     -Отдалечете се от елек-
тропроводи за високо на-
прежение. 
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     -Ако сте на открито, 
застанете далеч от високи 
дървета и самотно стър-чащи 
канари.Не лягайте и не 
докосвайте земята с 
ръце.Клекнете, като плътно 
прилепите нозе.Наведете 
главата си надолу и при-
тиснете колене до гърдите. 

     -Не се хващайте и не 
дръжте метални предмети. 

     -Ако бурята ви изненада в 
река, езеро или басейн 
незабавно излезте от вода-та 
и се отдалечете. 

     -Когато се намирате в 
къщи или на работното мя-
сто, трябва да изключите 
всичкиелектроуреди.Затво-
рете вратите и прозорци-
те.Стойте далеч от чеш-
ми,балконски врати, про-
зорци. 

VI.ЗАПЛАХА ОТ ТЕРОРИ-
СТИЧЕН АКТ 

 
     -Не изпадайте в паника! 
Винаги контролирайте си-
туацията около себе си, 
особено когато се намира-те 
в транспортно средство, 
търговски или спортен 
център. 

      -Терористите често из-
ползват места, където се 
събират много хора – мо-
лове, обществени пазари, 
автобусни спирки или вън-
шни кафенета.Избягвайте 
тълпата. 

     -При забелязване на за-
бравени вещи не ги пипай-те! 
Съобщете на тел.112 и 
тел.052/820112 В ДЕНО-
НОЩЕН ДЕЖУРЕН ЦЕН-ТЪР 
НА ОБЩИНА ВАРНА! 
     -При стрелба на ули-цата 
легнете и потърсете 
прикритие на бордюр или 
стена на сграда. 

VII.ТЕЛЕФОННИ ИЗМАМИ 

 

    При обаждане по теле-
фона,което гласи, че: 

    -близък е пострадал при 
катастрофа, пожар или др. 

    -близък е болен от тежък 
вирус, операция или др. 

    -имате скъп колет от чу-
жбина или страната 

     -полицаи се нуждаят от 
сума пари за залавяне на 
извършители  
     -имате увеличение на 
пенсията в размер на сума-
та, която имате в къщи и др., 

    не споменавайте имена, 
телефонни номера или други 
лични данни, а вед-нага 
прекъснете връзката. 

    Позвънете на посочения 
близък за да се уверите, че е 
добре. 

    Незабавно се обърнете 
към РУ на полицията по 
местоживеене или се оба-
дете на тел. 052/ 615-166. 
   VIII.СНЕЖНА БУРЯ И 
ИЗМРЪЗВАНЕ 

 
   -Не излизайте на открито. 

   -Ако трябва да пътувате, за 
предпочитане е с влак. 

   -Ако сте с автомобил взе-
мете мобилен телефон, до-
статъчно гориво,въже, ло-
патка,фенерче, брадвичка. 

IX.ГОРЕЩИНА 

 
   -Носете леки дрехи от 
рехави материали. 

   -Пийте вода и плодови 
сокове, избягвайте алкохол 

   -Периодично мокрете гла- 

вата и китките си с вода или 
ги покривайте с влажни 
кърпи. 

X.РАДИАЦИЯ 

 
1. Предайте полу-

чената информация за 
аварията на ваши близки и 
познати, ако смятате, че те не 
знаят за събитието. 

2. Херметизирайте 
според възможностите и 
наличните средства поме- 
щенията, където се укривате 
при възникналата аварийна 
обстановка. 

3. За защита на 
дихателните пътища от 
попадане на радиоактивни 
вещества в човешкия 
организъм могат да се 
използват стандартни за- 
щитни средства (респира-тори, 
противопрахови ли- цеви 
маски, противогази). 

4. Не консумирайте 
хранителни продукти, вклю- 
чително вода и мляко, за които 
е обявена временна забрана. 
Измивайте ста- рателно 
продуктите преди консумация и 
преди кулинар- 
на обработка, особено 
листните зеленчуци и 
плодовете. 

5. При евакуация 
Вземете със себе си документи 
за самоличност и други важни 
документи по ваша преценка, 
налични пари, материални 
ценности, вещи и дрехи от 
първа необходимост, налични 
лекарства, храна за един-два 
дни, питейна вода, мобилен 
телефон. 

 


