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ПЛАН 
За действие при пожар в  

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Гр.Първомай ул.“Гимназиална“ №1 

Общ.Първомай  

 
 На основание чл.9 ал.1 т.2 от Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г на МВР и МРРБ 

I.Последователност на действията при пожар 

1.Съобщаване за възникнал пожар; 

1.1.Лицето, забелязало запалване или пожар, незабавно съобщава на тел.112 и на координатор 

пожарна безопасност в работно време. В извън работно на дежурен охрана. След това на 

Директор  и наемател / собственик. 

 Уведомяват се и присъстващите в съседни складове и сгради. 

Учителят на съответния клас е отговорен за евакуацията на персонала и по възможност на 

стоката. 

Те организират действията на своите помещения и складове. 

 Директор  и  координатор по пожарна безопасност организират евакуацията от 

съседните обекти, административните сгради и помощни помещения. 

 координатор по пожарна безопасност, обявява реда за действие при евакуация и 

пожарогасене на персонала и уведомяват директора –  Елена Добрева  

При негово отсъствие, дейностите се изпълняват от заместник-директор Николай Николов. 

Отново се уведомява тел.112 с допълнителна информация за развитие на събитията и 

евакуацията от сградата. 

1.2.При известяване на тел.112 по т.1.1 се съобщава следното: 

а)длъжност и фамилия; - Примерно: „Има пожар! Обаждам се от …………., работник Иванка 

Иванова съм,,. 

б)наименование на обекта; примерно: „Гори склад в сграда  ,,……………………….’’ Входът е 

от запад „ . Горят прежди, кашони и опаковки.“ 

в)вид на възникналата опасност и темп на нарастване, има ли застрашени хора. Примерно: 

,,Пламъците са два метра високи и достигат прозорците”. Няма застрашени хора в сградата. 

Всички от склада и съседния склад на дружеството са евакуирани.” 

2.При постъпване на сигнал за пожар към Директор  или координатор по ПБ, същият известява 

в зависимост от обстановката: 

2.1.Чрез натискане бутон на пожароизвестителната инсталация и оповестителната инсталация – 

всички присъстващи в сградата едновременно. 
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Примерно: ,,Моля за внимание! В сградата има инцидент, който изисква евакуация. Запазете 

спокойствие. Всички лица, пребиваващи в сградата да я напуснат и се съберат в средата на 

двора. Моля за спокойствие, ред и дисциплина при евакуацията.” 

  При липса на електричество или повреда, отговорниците по евакуацията я обявяват гласово: 

Координатор по пожарна безопасност Николай Николов с дежурни охранители минават по 

стаите на съответните класове и уведомяват гласово пребиваващите. 

 Служителите във всички стаи напускат сградата. Затварят вратите и прозорците на 

помещението си. Затварят вратите между стаите, между стълбища и коридори. 

   Не се влиза в задимени помещения в никакъв случай. Обикновените противогази не действат 

при дим в помещение. 

   Оговорник за евакуацията от всички сгради и помещения е Директор, а при отсъствие – 

координатора по пожарна безопасност – заместник-директор Николай Николов. 

2.2 Пребиваващите във всички стаи се уведомяват за необходимостта от евакуация 

приоритетно, както следва: 

а/ в съседни помещения и зони на цеха или зоната, в която е възникнал пожарът; 

б/ в помещения и зони, намиращи се на по-горни сгради и помещения от застрашения етаж: 

в/ при необходимост се евакуират административният и помощният персонал и работници от 

помещения, разположени в съседни сгради. 

2.3 Други ведомства – Единен европейски номер – тел.112, електроразпределителна компания, 

ВиК дружество, транспортни фирми и др. 

3. Отговорниците по организиране на евакуацията организират незабавното напускане на 

застрашените лица т зоната и склада през най-близкото стълбище или изход. Не се допуска 

паника. При пожар, за евакуацията не се ползва асансьор и транспортни средства. 

II.Действия за локализиране на пожар и за свеждане на опасностите и щетите до минимум. 

1. Евакуиране на всички хора освен пожарния отряд. 

2. Затваряне на вратите към помещението или към зоната, обхваната от пожар, след 

приключване на евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни части  на сградата. 

3. Гасене на огнището на запалване/ пожар/ чрез пожаротехнически средства за първоначално 

гасене на пожари. Прахови и водни пожарогасители. Вода от маркучите на пожарните кранове, 

само след спиране ел.захранване. 

4. Не се влиза в задимени коридори или стаи. Силно токсичните газове убиват след няколко 

вдишвания. При задимени коридори се остава в помещението в което се намирате. Не се скача  

през прозорци по-високи от 2 метра. 

5. Предоставяне на информация за евакуацията след пристигане на органите за ПБЗН, за 

извършените действия по пожарогасенето и други съпътстващи мерки 

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар: 

   Всяко лице, забелязало пожар или негови признаци (дим, светлина) е длъжен да съобщи в 

център за спешни повиквания- 112 и да уведоми директора на училището, както и 

застрашените лица. 

1. Директорът на обекта или длъжностното лице, назначено със заповед за осъществяване на 

организация и контрол за спазване на правилата и нормите за ПБ, преценява естеството на 

опасността и взема решение за необходимостта от евакуация. 

Уведомява дежурния охранител на портала. 

      3. Тенчо Георгиев: 

      3.1. подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане; 

      3.2. изключва цялостното газово захранване на обекта при пожар в котелно или кухня; 

      3.3. организира изнасяне на ценно оборудване  при възможност; 

      3.4 при пристигане на пожарната, докладва на началника и за приключилата евакуация 

      4. Работниците от цеха затварят врати между складовете и помещенията и се евакуират. 

      5. Пазач-портиерът отключва всички врати и не допуска вътре лица, освен пожарникари, да 

влизат в сградата. 
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СХЕМА ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР В 

ОУ „Св. Св. Кирил и Методий” 

Гр. Първомай ул. „Гимназиална“ №1   
Длъжност информира Действия при пожар 

Лице открило 

запалването 

Пожарната на тел.112, 

Координатор по ПБ 

Съобщава в пожарната на тел.112, съобщава 

на отговорник цех, Координатор по ПБ, гаси с 

ръчните противопожарни уреди 

 

Координатор 

по ПБ 

Директор, работници Задейства евакуация на работници и 

служители, Организира отключване на всички 

врати и изходи. Организира персонал за 

гасене на пожара. 

 

Координатор 

по ПБ 

Работници 

Директор за 

приключване на 

евакуация 

Започва евакуация на работници. Затваря 

врати и прозорци на стаите. Координира 

действия по евакуация на работници спрямо 

другите евакуиращи се. При достигане на 

мястото за преброяване извършва проверка на 

присъствието на работниците. Докладва на 

Управител. При нужда организира 

ликвидиране последствията от пожара. 

Работници, 

учители, 

ученици 

 Евакуират се. Помагат на други служители. 

Пожарен 

отряд 

 Затварят всички врати и прозорци. Гасят 

запалването с противопожарните уреди, вода 

от пожарни кранове. Евакуират 

скъпоструващи подвижни съоръжения. 

Етажен 

отговорник 

Всички присъстващи в 

етажа 

Оповестява евакуация от сградата. Посреща 

автомобилите на пожарната и ги насочва към 

мястото на пожара. 

Директор Оповестява 

евакуацията. Докладва 

за приключила 

евакуация на 

началника на 

пожарната 

Оповестява евакуация. Организира 

цялостните действия. Координира дейността 

си с ръководителя на пожарогасенето. 

Организира ликвидиране на последствия. 

                   Мерки за безопасност: 

1.Всички трябва да запазят необходимото спокойствие и самообладание, да не се допускат 

създаване на паника, действат организирано и уверено при всяка критична ситуация. 

2.При гасенето с вода да се изключи напрежението на електроуредите от централното 

табло или етажно табло. 

3.Да се избягва влизането в силно задимени зони, опасност от натравяне. 

4.При напускане на помещенията да се затварят вратите за ограничаване достъпа на 

пожара и неговите фактори към помещенията. 

5.Да не се гасят с вода електроуреди под напрежение, леснозапалими течности, масла, 

олио, нафта, разредители. 

6.Да полагат грижи за опазването живота и здравето и материалните ценности от 

повреди, разхищения, злоупотреби и др. при разглобяване и отстраняване на строителни 

конструкции и съоръжения. 

7.Да спазват мерките и правилата по охрана на труда  и техника на безопасност. 


