
                                               
Конспект по 

 „Организация и управление на евакуацията“ 

 

1. Опасни фактори, отделящи се при пожари, аварии и др. 

бедствия и въздействието им върху човешкия организъм  

2. Поведение на хората в условията на пожари, аварии и 

бедствия 

3. Основни понятия за евакуацията 

4. Принудителна евакуация. Особености и параметри 

5. Плътност и скорост на човешкия поток. Интензивност на 

движение (специфична пропускателна способност) 

6. Пропускателна способност. Сливане на човешките потоци 
7. Същност на принудителната евакуация 
8. Определяне на фактическата продължителност на 

евакуацията чрез метода “по дължина на евакуационния 
път” 

9. Изчисляване на продължителността на евакуацията чрез 
метода “пропускателна способност на изходите” 

10.  Изчисляване на продължителността на евакуацията чрез 

метода “интензивност на движението” 
11.  Определяне на фактическата продължителност на 

евакуацията чрез измерване 
12.  Нормативно определяне на допустимата продължителност 

на евакуацията 
13.  Изчислително определяне на допустимата 

продължителност на евакуацията 
14.  Нормативно определяне на безопасната евакуация. Сумарна 

широчина на евакуационните пътища. Допустима дължина 
на евакуационните пътища 

15.  Нормативно определяне на броя на евакуационните изходи, 
стълбища, стълбищни рамена, проходи, коридори и 

размерите на вратите 
16.  Изисквания към горимостта на облицовките по 

евакуационния път, обозначаване и осветяването му 
17.  Евакуационни изходи и пътища. Конструктивно- 

планировачни решения. 
18.  Определяне на размерите на евакуационните пътища. 
19.  Организационни мероприятия за защита на хората, 

пребиваващи в сгради за масово събиране на хора 
при критични ситуации 

ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ “ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР”  

Ю Р И Д И Ч Е С К И   Ф А К У Л Т Е Т  



20.  Известяване на евакуиращите при възникване на критична 
ситуация 

21.  Изготвяне на план за евакуация. Изисквания към текстовата 
и графичната част 

22.  Организация на евакуацията от медицински заведения 
23.  Организация на евакуацията от университети, училища, 

детски градини и др 
24.  Организация на евакуацията от зрителни зали 
25.  Организация на евакуацията от спортни обекти 
26.  Организация на евакуацията от увеселителни заведения и 

хотели 
27.  Организация на евакуацията от транспортни средства 
28.  Особености при евакуацията от селскостопански обекти 
29. Особености при евакуацията от промишлени обекти 

Планиране и провеждане на евакуация от населени райони. 

Структура и задачи 
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