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Евакуация и първа помощ 

Настоящата публикация е осъществена с подкрепата на Европейския съюз чрез Програмата за ТГС ИНТЕРРЕГ-ИПП България-Турция, 

CCI No. 2014TC16I5CB005. Съдържанието на тази публикация е отговорност единствено на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР и по 

никакъв начин не отразява позицията на Европейския съюз или на Управляващия орган на програма. 



ЕВАКУАЦИЯ.  

ЕВАКУАЦИЯ ОТ ОБЩЕСТВЕНИ СГРАДИ 

Евакуация е организирано извеждане на хора и животни от застрашени райони и обекти и 

настаняването и осигуряването им на безопасно място. Примери са евакуациите на 

сгради, намиращи се в пожар, градове по време на военно нападение или наводнение, 

земетресения и други. 

 



Евакуационни пътища са стълбищата, коридорите, фоайетата и др., които не биха се 

задимили осигуряват безопасното придвижване на хора към евакуационните 

изходи. Асансьорите и другите механични средства за придвижване на хора не се 

считат за евакуационни пътища. При пожар в сграда електричеството може да 

прекъсне или да бъде спряно от пожарникарите и ако се намирате в 

асансьора, има голяма опасност да се задушите от дима. 

 



КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕМ ПРИ 

ЕВАКУАЦИЯ ОТ 

СГРАДИ ПРИ ПОЖАР !!! 

 

• Да следваме схемата за евакуация. 

• При пребиваване в сградата, да се огледаме за обозначение на евакуационните 

пътища и изходи. 

• Ако възникне пожар в тъмната част на денонощието, да спазваме стриктно 

светещото евакуационно осветление, което води към изхода от сградата или 

горящото помещение. 



НЕ СЕ ПОДДАВАЙТЕ НА ПАНИКАТА! 

ЗАПАЗЕТЕ САМООБЛАДАНИЕ! 

 

 Ако се намирате в училище, трябва стриктно да спазвате инструкциите на вашия учител и 

без паника да се придвижите до безопасно място извън сградата. След това трябва да се 

преброите, за да разберете дали всички са напуснали помещението и има ли някой, който 

все още е в сградата. 

 Не се опитвайте да загасите пожара, ако огънят е твърде голям и без да сте преминали 

специално обучение за работа с пожарогасител.  Не забравяйте, че пожарникарите 

притежават специално оборудване, облекло и каска, които да ги предпазят от огъня и им 

помагат в борбата с него.  

 



ВСЯКА СГРАДА ИМА СХЕМА ЗА ЕВАКУАЦИЯ, 
ТЯ ЩЕ ТИ ПОСЛУЖИ ПРИ ПОЖАР! 





ПЪРВА ПОМОЩ  

 Наличието на съзнание е сигурен белег на живот. Загубата на 
съзнание е съществен показател за тежко общо състояние на 
пострадалия. 

 Пострадалият е в съзнание, когато макар и неподвижен, разпознава 
реч и команди. Ако пострадалият не реагира на горепосочените 
признаци, той е в безсъзнание. Дишането и кръвообращението в някои 
случаи, могат да бъдат запазени. 

 Спиране на дишането и сърдечната дейност, а оттам и на 
кръвообращението се констатира, когато човек не реагира на външни 
дразнители и не може да бъде установено наличието на дишане и 
сърдечната дейност. Това означава, че сърцето не е в състояние да 
снабдява с кръв и кислород жизненоважните органи и системи. 

 



КАКВО МОЖЕ ДА ПРИЧИНИ СПИРАНЕ НА 
ДИШАНЕТО? 

 

• запушване на дихателните пътища от чуждо тяло, от повърнато; 

• „глътнат” език; 

• оток при ухапване от насекомо или алергия и т.н. 

 

 

• сърдечен инфаркт; 

• нарушен сърдечен ритъм; 

• инцидент с електрически ток; 

• голяма загуба на кръв; 

• преохлаждане; 

• алергичен шок. 

Какво може да причини спиране на 
сърдечната дейност? 





 Ако усетите, че има дихателни шумове, леки движения, хълцания, 

 дори покашляния и т.н., това означава, че има сърдечна дейност и 

кръвообращение. 

 Наблюдение на признаците на кръвообращение – например движението на гръдния 

кош, кашлица или хълцане, други движения. 

ВНИМАНИЕ! 



 Ако не усетите дихателни шумове, но пострадалият има леки движения, помръдвания, 

възможно е все още да има сърдечна дейност и кръвообращение. 

 За сравняване на действията при различно състояние на пострадалия, 

 внимателно и без груби движения, обърнете пострадалия по гръб. 

 При всички  случаи се започва с освобождаване на дихателните пътища – почистване на 

устата (Използвайте ръкавици за еднократна употреба! Тях може да намерите в аптечки на 

автомобил например или ако се намирате вкъщи – в кухнята), отвеждане на главата назад. 

• Следва проверка на дишането и кръвообращението.  

 

ВНИМАНИЕ!  



 Ако няма признаци на дишане и кръвообращение, е необходимо пациентът да се 

обдишва два пъти и след това да се провери дали дишането е възобновено. 

 Да се повика Спешна медицинска помощ. (обаждане на тел.:112). 

 Обдишвания и извънгръдни притискания на сърцето за подновяване на дихателната 

и сърдечната дейност. На всеки 15 извънгръдни притискания се извършват по 2 

обдишвания. 

 

ЗАПОМНЕТЕ!  
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