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П Л А Н
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ПОЖАР 
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ФИТОХИМИЯ 

ул. „Акад. Г. Бончев”, бл. 9 гр. София 

ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

1. Настоящият план е изготвен на основание чл.9, ал.1, т.2 от Наредба №8121з-647/01.10.2014г.
за правилата и нормите за пожарна и аварийна безопасност на обектите в експлоатация.

2. Планът е изготвен с цел да осигури бързо локализиране на запалвания и пожари и да сведе до
минимум материалните загуби.

3. Към изпълнението на плана се пристъпва със състав определен от ръководството на обекта.
4. Действията описани в плана се ръководят от началника на сформираният за тази цел щаб или от

най-старшия присъстващ в момента на пожара или аварията.

I. Последователност на действията при пожар 

1. Съобщаване за възникнал пожар.
1.1. Работещият, забелязал или установил запалване или пожар съобщава задължително на телефон 

112 след което уведомява управителя на обекта и отговорника по ПБ. 
1.2. При известяването по т.1.1 се съобщава следното: 
1.3. длъжност и фамилия; 
1.4. наименование на обекта; 
1.5. вид на възникналата опасност и температура на нарастване, има ли застрашени хора. 
2. При постъпване на сигнал за пожар към ръководителя на обекта, същият известява в зависимост

от обстановката
2.1. Отговорника по ПБ: гл. ас. д-р Данчо Любенов Йорданов 
2.2. Пребиваващите във всички зони за необходимостта от евакуация, както следва: 



а/ в съседни помещения и зони на зоната, в която е възникнал пожарът; 
б/ в помещения и зони, намиращи се на по-горни етажи от застрашения етаж; 
в/ при необходимост се евакуират административния и помощния персонал от помещения, 
разположени на по-ниски етажи. 

2.3. Други ведомства – електроразпределителни компании, ВиК дружества и други. 
 
 
 

II. Действия за локализиране на пожара и свеждане опасностите и 
щетите до минимум. 
 

1. Изключване на електрическото захранване на етажа (сградата), в която е възникнал пожара от 
разпределително или главно ел.табла. 

2. Започва се гасене на огнището на пожара с пожаротехническите средства за първоначално 
гасене на пожари. ВНИМАНИЕ гасенето започва след като сме се убедили че е изключено 
електрическото захранване. 

3. Затварят се вратите в помещението или към зоната, обхваната от пожара, след приключване на 
евакуацията, за да не се допусне задимяване на съседни помещения и части на сградата. 

4. Предоставя се информация на пристигналите органи на ПБЗН, за извършените действия по 
пожарогасенето и други действия. 

 

 
 

III. Функции и отговорности на длъжностните лица при пожар.  
 

1. Всеки работещ, забелязал пожар, е длъжен да съобщи в съответния център за спешни 
повиквания  на телефон 112 и да уведоми ръководителя на обекта и отговорника по ПБ, както и 
застрашените лица. 

2. Ръководителя на обекта или отговорника по ПБ преценява естеството на опасността и взема 
решение за необходимостта от евакуация от обекта. 

3. Ръководителя на обекта или отговорника по ПБ: 
подпомага с информация органите за ПБЗН след тяхното пристигане: 
изключва изцяло или частично електрозахранването на обекта: 
изключва технологичното оборудване ако има такова:  

 
 


