
УТВЪРЖДАВАМ: 
ДИРЕКТОР НА ИОХЦФ-БАН 
ГР. СОФИЯ 
ДАТА: 15.07.2020 Г 

П Л А Н
ЗА 

 ЕВАКУАЦИЯ НА РАБОТЕЩИТЕ И НА ПРЕБИВАВАЩИТЕ НА ОБЕКТА ЛИЦА 
ПРИ ПОЖАР ИЛИ АВАРИЯ В ИНСТИТУТ ПО ОРГАНИЧНА ХИМИЯ С 

ЦЕНТЪР ФИТОХИМИЯ:  

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

1. Настоящият план е изготвен на основание чл.9, ал.1, т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. за
правилата и нормите за пожарна  безопасност при експлоатация на обектите. 
2. Планът е изготвен с цел да осигури бързо и безпрепятствено ЕВАКУИРАНЕ на пребиваващите в обекта
лица и персонал. 
3. Периодично но не по-малко от два пъти в годината планът за евакуация да се проиграва практически,
като мероприятието се отразява в протокол, съгласно чл.11, ал.8  от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. 
4. Към изпълнението на плана за евакуация се пристъпва с определен от ръководството на обекта състав
(персонал). 
5. Действията описани в плана за учебна евакуация се изпълняват при спазване периодичността, съгласно
плана за евакуация по чл.9 ал.1 т.4 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г. 

№ 
по 
ред 

Наименования на 
действията 

Ред и последователност на 
действията 

Отговорник/ длъжност на 
изпълнителя 

подпис 

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

1.Лицето открило пожара 
съобщава задължително на 
телефон 112 за пожара, като 
съобщава трите си имена, 
точният адрес на обекта, какво 
гори и има ли пострадали хора. 
2.Уведомяват управителя на
обекта и началника на нещатният 
щаб. 
3.Сигнала за пожар е вик

гл.ас. Данчо Йорданов 



“ПОЖАР” или звънец на ПГС 
(пожарогасителна система)  

2. Организиране на 
евакуацията 

1.След подаване на гласовият 
сигнал за евакуация, 
евакуационните изходи и врати се 
отварят от помощният персонал. 
2.Ръководството на евакуацията 
се поема от началника на 
нещатният щаб /отговорника по 
ПБ в обекта/. 
3. Задължения по евакуирането 
на посетителите е съгласно плана 
за действие на личния състав. 
4.Най-застрашените посетители 
се евакуират първи, следват 
всички останали. 
5.Проверяват се всички 
помещения на обекта, както и 
съседните за наличие на хора. 
6.Извеждат се работещите и 
посетителите от най 
застрашените участъци, през 
евакуационните изходи навън на 
безопасно място. 
7.Не допускат влизането на вече 
евакуирани посетители вътре в 
обекта. 
8.Действията описани в плана се 
ръководят от началника на 
сформираният за тази цел щаб 
или от най – старшият 
присъстващ в момента на пожара 
или аварията. 

1. доц. Георги Добриков 
 
 
 
 
 
 

 
 

3. Евакуация –  
последователност 

1.Напускането на обекта става 
през евакуационните изходи, 
съгласно схемата за евакуация, 
навън на безопасно място. 
2.При възникване на пожар в 
близост до пътя за евакуация и 
невъзможност за напускане на 
мястото посетителите се събират 
в най –отдалеченото помещение с 
прозорци навън, като се уплътнят 
фугите на вратата с мокри кърпи, 
завеси или дрехи и се изчаква до 
идването на органите за ПБЗН. 
3.По време на евакуацията се 
изключва ел. напрежение от 
главното или разпределително ел. 
табло и се докладва на 
ръководителя на евакуацията. 
4.След осъществяването на 
евакуацията и проверка на хората 
изведени от обекта, ръководителя 
на евакуацията докладва на 
пристигналите органи за ПБЗН, 

2. доц. Бойко Цинцарски 
 
 
 

 



за извършеното до този момент. 
4. 
 

Евакуация при особени 
обстоятелства: 

 
 

доц. Момчил Димитров  
 

При силно задимена 
обстановка 

1.Евакуират се работещите и 
посетители от задимената зона 
без паника. 
2.Съобщава се на бърза помощ. 
 
 
3.Проверява се задимената зона и 
се предприемат мерки за 
отстраняване на аварията.  

  

- през нощта, в 
извънработно 
време 

1.Съобщава се на управителя на 
фирмата от охраната 
 

 
 
 

 

- през зимата (да се 
организира пункт 
за настаняване на 
евакуираните) 

1.Извеждане на евакуираните 
работещи и посетители в 
затоплени и не задимени фоайета 
и коридори. 

 
 
 

 

- Други 
възможности за 
конкретният 
обект 
обстоятелства 

1.Оказване съдействие от 
диспечери  или дежурни 
охранители. 

 
 
 
 

 

5. 
 

Пожарогасене, действия 
за гасене на пожара 
 

1.Съгласно плана за действие при 
пожар. 
 

доц. Александър Долашки 
 
 

 
 

6. 
 

Спасяване и защита на 
имуществото 
 

1.Всеки служител е длъжен да 
вземе само най необходимото.   
 

доц. Стефан Филипов  
 
 

8. Посрещане служителите 
от органите за ПБЗН 
 

1.Хора от охраната или 
отговорника по ПБ. 
 

гл.ас. Данчо Йорданов 
 
 

 
 

9. Кратко описание на 
недопустимите за 
използване маршрути и 
неправилните действия 
при евакуация (за 
конкретният обект) 

1.Да не се предприема евакуация 
на хората в обекта през пътищата, 
които са задимени. 
 

гл. ас. Ангел Конакчиев  
 

10
. 

Проверяващи лица за 
успешно проведена 
евакуация – дали всички 
от определеният район 
(помещение и др.) са го 
напуснали 
 

1.Управителя и отговорника по 
ПБ 

ас. Георги Георгиев  

 
 
 
 


