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     ОУ “Св. Св. Кирил и Методий”   
               e-mail: ou_kim_parvomaiy@mail.bg; Web: www.oukim-parvomay.com.;  

тел. 0887 317949;  0887 155 138 

4270 град Първомай, улица  „Гимназиална” № 1 

    

 

Утвърдил:……….. 

Елена Добрева – директор  

 

Заповед №РД(10)-91/30.09.2021 г. 
 

                      

ЕВАКУАЦИОНЕН ПЛАН 
 

ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ЕВАКУАЦИЯ И ВЪЗНИКНАЛ ПОЖАР 

ПО Наредба № 81213-647 от 28.10.2014 г.  на МВР и МРРБ В СГРАДИ НА  

 

ОУ „Св.Св.Кирил и Методий” 

Гр.Първомай ул. „Гимназиална“ №1 

Общ.Първомай  

 
Сградите са  двуетажни  постройки с размери дължина около 70 метра и ширина около 12 

метра, и са разположени в центъра на гр.Първомай, за начален и прогимназиален курс на 

обучение.                                 

 Сградите са от III-та  степен на огнеустоичивост 

 Клас на Функционална опасност - Ф.1.1 

 Категория на производство - приравнен - Ф.5.В 

 Категория на обитатели –Б 

 Брой учащи се  – 145 

 Брой персонал  -   25 

  

№ Наименование на 

действията 

Ред и  последователност 

На действията 

Отговорник 

/Длъжност/ на 

изпълнителя. 

Фамилия  

Подпис 

1 Уведомяване на 

телефон 112  

Набира телефон 112 и 

съобщава адреса, мястото и 

вида на пожара, има ли 

застрашени хора. 

Първият 

забелязал 

визуално 

 

2 Обекта (отг. По ПБ) и 

на хората в сградата 

за възникнал пожар. 

Уведомява прекия си 

началник, 

Непосредствени съседи. 

Признаци на 

пожар 

 

3 Организиране на 

евакуацията 

Директорът съобщава на 

всички в обекта за 

необходимостта от евакуация 

и определя кои машини е 

възможно да се евакуират. 

Разпределя задължения в 

пожарния отряд, по 

извършване на гасителни 

действия и евакуация. 

Директор  
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Допълнително информира 

тел.112. за развитие на 

ситуацията. 

4 Евакуация - 

последователност 

Изключват се машини, които 

е възможно. Затварят се 

врати и прозорци на 

помещението. Отправя се без 

паника към най-близкия 

изход. Отива на сборния 

пункт. 

Работници и 

служители, не 

извършващи 

пожарогасител

ни действия 

 

5 Евакуация при 

особени 

обстоятелства 

При невъзможност за 

евакуация по предварително 

планираните маршрути, се 

остава в помещение, което 

може да се отдели със 

затваряща се плътна врата и 

прозорци от помещението 

където има дим. Уплътнява 

отворите с подръчни 

материали. Сигнализира се 

телефон 112 или по друг 

начин. Изчаква помощ без 

паника. 

Работници и 

служители, не 

успели да се 

евакуират 

извън 

сградата. 

 

6 При силно задимено 

обстановка 

Движи се наведен, вдишва 

само на места без дим. Без 

паника се отправя към най-

близкия в момента изход. 

Ориентира се по светлината 

на лампите и прозорците 

Евакуиращ се  

7 През нощта, в 

извънработно време 

Училището не работи и няма 

кой да се евакуира. 

Ориентира се по светлината 

на лампите 

Евакуиращ се  

8 През зимата (да се 

организира пункт за 

настаняване на 

евакуираните) 

Евакуационният пункт се 

изменя за зимния сезон или 

при силен дъжд в другия 

склад на дружеството. 

Евакуиращ се  

9 При опасност от 

разлив на ЛЗТ и 

Горими течности 

Ограничава разлива чрез 

тампониране на отвора. 

Ограничава разлива чрез 

насип от пясък. Изнася съда 

от помещението на двора. Не 

допуска искра от статично 

електричество или ръчни 

електрически уреди. 

Работник 

котелно 

 

10 Други възможни за 

конкретния обект 

обстановка 

При пожар в други 

помещения на склада или 

сградата се действа по същия 

начин. Спира се притока на 

газ, ако има опасност от 

нагряване. 

Работник  

11  Нарежда на всички в цеха за Директор  
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започване на евакуация. 

Определя кои машини е 

възможно да се спрат. 

12  Разпределя задължения в 

пожарния отряд по 

извършване на гасителни 

действия. Уведомява по 

телефон  РС ПБЗН 

  

13 Пожарогасене –

действия за гасене на 

пожара 

Подава се гасително 

вещество от ръчните 

пожарогасители в основата 

на пламъка. Обливат се 

шестте страни на горими 

материали, контейнери и 

вътрешните повърхнини. 

При възможност се ползват 

пожарните кранове. Гасачът 

стои ниско долу на коляно. 

Не се вдишва дим. Ползват 

се ръкавици, каска, плътни 

работни дрехи с дълъг ръкав.  

Работници и 

служители, 

извършващи 

Пожарогасите

лни действия. 

Пожарен отряд 

 

14 Спасяване или 

защита на имущество 

Евакуират се ръчно горими 

материали в близост до 

пожара на минимално 10 

метра от него, като начало 

Работник  

15 Посрещане на 

служители от 

органите на ПБЗН 

Посочва се посоката на 

сградата, където е пожара. 

Посочват се местата на 

пожарните хидранти 

Шофьор, 

работник 

 

16 Кратко описание на 

недопустимите за 

използване маршрути 

и неправилните 

действия при 

евакуация 

При избор на направление за 

евакуация, се определя 

маршрут извън задимената 

зона и по възможност, 

изходът да е директен, на 

ниво терен. 

НЕ СЕ ПОЛЗВА 

АСАНСЬОР! 

Евакуиращ се  

17 Проверяващи лица от 

персонала за 

успешно проведена 

евакуация-дали 

всички от 

определеният им 

район, етаж, 

помещение, са го 

напуснали 

След събиране на персонала 

на мястото на сборния пункт 

се извършва проверка и се 

докладва на Началника на 

пожарогасенето. 

Управител  

18 Допълнителни 

противопожарни и 

спасителни действия 

Включва се оповестителната 

инсталации. Отварят се 

прозорци по стълбищната 

клетка. Отключват се всички 

врати на съседни помещения 

Шофьор, 

работници 

 

 


