
ГЛАВНА ДИРЕКЦИЯ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И 

 ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” 

 

ОБЛАСТНО УПРАВЛЕНИЕ “ПОЖАРНА БЕЗОПАСНОСТ И  

ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО” СМОЛЯН 
  

       ЗА БЕДСТВИЯТА - ВАЖНИ ПРАВИЛА !  



Земетресение 
ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС: 

1. Запази спокойствие! 

2. Не напускай жилището и изобщо сградата 

в която се намираш, освен ако 

       можеш да излезеш на открито 

       за около 10 секунди! 

3. Заеми най-безопасното място в 

    сградата - под рамката на вратата, под 

    чина, под  маса, бюро или легло, близо до 

    вътрешна стена или колона! 

4. Ако си на улицата застани далеч от 

    сгради и електрически стълбове! 

5. В обществения транспорт изчакай края 

на труса в превозното средство! 

 

СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС: 

1. Изключи електричеството, газта, водата! 

2. Вземи най-необходимите вещи и документи 

    и веднага напусни сградата по стълбите, не 

използвай асансьорте ! 

3. Помогни на майките с деца и на 

    възрастните хора! 

4. Отдалечи се на разстояние по-голямо от 

    височината на сградите! 

5. Не заставай под електрически, трамвайни и 

    тролейбусни мрежи! 

6. Спазвай указанията на органите на МВР!  



Наводнение 

1. Действай бързо и без паника! 
2. Изключи газта и електричеството! 
3. Ако не можеш да напуснеш сградата, 
застани на по-висок етаж или на покрива! 
4. Обади се на 112 ! 
5. Ако си в близост до коритото на 
пълноводна река незабавно се отдалечи 
по посока на най-близкото възвишение! 
6. Ако  водата около  теб  бързо  покачва 
нивото си, покатери  се на  дърво,  кола 
и махай  за  помощ! 
7. При поройни дъждове не заставай под 
мостове, подлези, надлези и други 
съоръжения, високата вода може да те 
отнесе!  
8. Не пресичай бързотечащи води и 
наводнени улици! 
9. Спазвай указанията на органите на МВР! 

http://www.varbak.com/猫写真/Монголия-наводнения-снимки


Свлачище 

1. Свлачищата са опасни! 

2. Не преминавай през свлачищни 

райони! 

3. Спазвай предписанията на  

специализираните органи! 



П о ж а р 

1. Незабавно позвъни на телефон 112 !  
 
2. Бързо и без паника напусни сградата 
    в която се намираш!  
3. Когато напускаш сградата изключи 
    газта, електричеството, затвори 
    вратите и прозорците. Напусни 
    сградата, като използваш стълбището, 
    външни стабилни стълби, балкони и др. 
    Не използвай асансьорите!  
4. При преминаване през задимено 
    пространство постави мокра кърпа на 
    устата и носа. Движи се приведен ниско 
    към пода, за да не вдишваш отровния 
    пушек! 

5. Ако е невъзможно да излезеш от 

    сградата, изкачи се на покривната 

    площадка.  

6. Ако останеш в апартамента, 

    най-добре е да влезеш в банята. 

    Уплътни вратата с мокри кърпи или 
    дрехи и пусни душа.Опитай се да 
    сигнализираш за своето местонахождение! 
 
      



Силни ветрове   
 

В населени места 

1. Сведи до минимум излизанията от сградите! 

2. Потърси подслон в обществени сгради, 

подлези, и други! 

3.  Придвижвай се  само по откритите 

междублокови простраства, далеч от 

жилищни сгради и постройки, дървета, 

ел.стълбове и електропроводи!  

4. Затвори добре прозорците и вратите! 

5.  При необходимост потърси убежище в 

мазето!  

На полето 

1. Отложи излизането  при прогноза за      

поява на силни ветрове и буря! 

2. При поява на силен и бурен вятър потърси 

завет на сигурно и безопасно място, далеч 

от дървета, надвиснали скали и 

електропроводи; 

В планината 

1.    Отложи излизането в планината; 

2.     Потърси завет в гористите местности или 

откъм подветрената страна на билата; 

3.     Внимавай за съществуващата опасност от 

падащи дървета, дори и след утихване на 

вятъра; 

 

 



Гръмотевична буря 

В СГРАДА: 

1. Затвори прозорците и балконските врати! 

2. Стой далеч от прозорците! 

3. Отдели външната антена на телевизора и 

кабела за Интернет!  

4. Изключи от мрежата телевизора, компютъра 

и останалите електроуреди!  

5. Не говори по телефона! 

6. Не влизай в банята, докато бурята не 

премине!  

  

СРЕД ПРИРОДАТА: 

1. Ако си на поляна или игрище  
    бързо го напусни и потърси подслон! 
2. Отдалечи се от метални 

огради,парапети или други 
       метални съоръжения – люлки, 
       катерушки и др! 
3. Ако си на открито, не лягай 
       и не докосвай земята с ръце. 
    Клекни и обхвани с ръце 
    коленете си!  
    Дръж се на разстояние от съседа си! 
4. Не заставай под единично дърво! 
5. Ако си на велосипед слез от него! 
6. Ако бурята те изненада в река, 
       езеро или басейн незабавно 
       излез от водата и се отдалечи! 
7.При възможност се укрий в 
       дълбока пещера! 



                                  Снежна буря 

1. Следи прогнозата за времето! 
2. Ако не ти се налага не излизай навън и не 
   пътувай! 
3. Обличай топли и удобни дрехи, за да се 
    предпазиш от измръзване! 
4. Не се движи по заледени участъци! 
5. Носи обувки   със    стабилни   грайфери! 
6. Не преминавай   под  стрехи  с 

образувани 
    ледени висулки! 
7. Не се движи близо до дървета, 

електрически   стълбове и 
електропроводи! 

8.Не преминавай близо до сгради със 
стръмни покриви - съществува 
опасност от 

       свличане на снежни маси! 
 
 



 

*Телефон 112 се избира без код. 

*Обаждането към 112 е безплатно. 

*Бъдете максимално ясни и точни  

при съобщаване на информацията и 

м я с т о т о  н а  и н ц и д е н т а . 

ЗАПОМНИ! 

 

При нужда незабавно потърси: 

    

ЕДИНЕН ЕВРОПЕЙСКИ НОМЕР 
ЗА СПЕШНИ ПОВИКВАНИЯ: 

 




