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ПРАВИЛА  

ЗА ПОВЕДЕНИЕ И ДЕЙСТВИЕ  

ПРИ БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 



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 



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. 

 

 



.     

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. 


