
План за евакуация на обект: „………….”, гр., ……………….. 

№ 
по 
ред

Наименование на 
действията

Ред и последователност на 
действията

Отговорник
/ длъжност 

на 
изпълнител

я

Подпис

1. Уведомяване на телефон 
112, ръководителя на 
обекта (отговорника по 
ПБ) и на хората в 
сградата за възникнал 
пожар

1.При откриване на пожар  се 
уведомява на тел:112  
2. Алармират се най-близките 
служители  
3. Алармират се служители и 
посетители

Открилия 
пожара

2. Организиране на 
евакуацията

1.Уведомява се Отговорник склад, 
Офис администратор  

Открилия 
пожара 

3. Евакуация –  
последователност

Сигнала се проверява на място и 
определените лица уведомяват  
всички служители и посетители на 
сградата. Спира се ел. ток. Отварят 
се всички изходи за евакуация.

4. Евакуация при особени 
обстоятелства:

 – при силно задимена 
обстановка

При силно задимена обстановка, 
намиращите се в сградата  следват 
същите действия, като движението 
става ниско към пода, близко до 
стената, където въздухът е най-
чист. Ако сте в стая ( офис) 
уплътнете с подръчни средства 
отворите на врати и прозорци, така 
че да не прониква дим и чакайте 
идването на противопожарните 
екипи!

 – през нощта, в 
извънработно време

Охраната на обекта уведомява на 
тел. 112 за възникнал пожар, както 
и Регионалния управител на 
фирмата.

Охрана

 – при опасност от 
разлив на ЛЗТ и ГТ

Своемременни мерки за 
ограничаване, подсушаване и 
почистване на разлива

5. Пожарогасене – действия 
за гасене на пожара

Гасенето на пожара се осъществява 
с подръчните пожарогасителни 
уреди



1. Класове по функционална пожарна опасност на всички помещения в сградата и 
численост на персонала: 

Например: 
- Складови помещения – Ф 5.2 ( брой служители) 
- Офис  – Ф 3.4 (брой служители) 

2. Категория на сградата в зависимост от обитателите: А1 

6. Спасяване или защита на 
имущество 

След извършване на евакуацията на 
хора, се предприемат действия за 
спасяване на ценни материали, 
носители на информация и стока. 
Осигурява се физическа охрана на 
вещите, като се свързват с екип от 
охранителната фирма

7. Посрещане на 
служителите от органите 
за ПБЗН

Определените лица  дават актуална 
информация за ситуацията при 
пристигането на службата по 
ПБЗН. Дава се информация за: 
-мястото и размера на пожара 
-задимяването 
-какво гори 
-има ли застрашени хора и колко 
-как е извършена евакуацията и 
пожарогасенето

Кратко описание на 
недопустимите за използване 
маршрути и неправилните 
действия при евакуация)

Не използвайте асансьора за придвижване и в никакъв 
случай не се връщайте обратно. Насочете се незабавно към 
евакуационните изходи без да губите време с довършване на 
работа или прибиране на вещи. Не изпадайте в паника – 
спазвайте евакуационните схеми. 

Проверяващи лица от 
персонала за успешно 
проведена евакуация – дали 
всички от определения им 
район (помещение, отдел, етаж 
и др.) са го напуснали

1. …….. 
 


