
П Р А В И Л А  

за поведение и действие на населението при  

снегонавявания, обледявания и свлачища  
 

 

При снегонавяване и обледяване. 
 

- Необходимо е да се следи метеорологичния бюлетин предаван по 

радиото и телевизията; 

- Отложете пътуването с кола, ако не е крайно наложително; 

- Ако непременно трябва да пътувате, за предпочитане е това да стане с 

влак; 

- Облечете топли дрехи, изберете подходящи обувки и ръкавици, 

сложете вода и няколко сандвичи в чантата си; 

- По възможност носете мобилен телефон; 

- Ако пътувате с личния си автомобил изберете първокласните пътища, 

защото те се почистват с предимство от навяванията; 

- Карайте бавно и внимателно, когато минавате покрай сгради, 

електропроводи и дървета; 

- Спазвайте временната маркировка, поставена от контролните органи и 

пътните служби; 

- Ако по пътя се натъкнете на затрупани автомобили, маркирайте 

мястото и съобщете на органите на Пътна полиция, Пътните служби и 

на Гражданска защита; 

- Ако сте затънали в навявания от сняг, избягвайте непрекъснатата 

работа на двигателя на празен ход поради опасност от отравяне. 

Завържете дреха с ярък цвят на антената, за да бъдете забелязани; 

- Окажете помощ на изпадналите в беда. Измръзналите части на тялото 

се разтриват със спирт и леко се масажират. Не разтривайте със сняг 

тялото; 

- Не спирайте да почивате на открито, освен в населените места и 

крайпътни мотели; 

- Ако обстановката се усложнява, преустановете пътуването, като 

спрете в най-близкото населено място; 

- Ако трябва да се придвижите пеша, екепирайте се с подходящи 

обувки, топли дрехи и ръкавици. Носете мобилен телефон, транзистор 

и фенерче. Избягвайте да се движите по единично, вървете далече от 

сгради, електропроводи, стълбове и дървета, вземете мерки против 

измръзване на крайниците; 

- Носете лекарства и термос с чай или други топли и подсладени 

напитки; 

 

 

 

 



При снежни лавини и лавинна опасност. 
 

- Преди да тръгнете в планината, проучете маршрута и опансонстите, 

свързани с него, като известни лавинни места, козирки, скални улеи; 

- Потърсете информация за времето и равинната опасност. Подготвене 

алтернативен маршрут. Движете се само по маркирани маршрути; 

- Включете индивидуалния си лавинен уред, ако нямате такъв, 

незабравяйте лавинен шнур и мобилен телефон. Вземете още лавинна 

лопатка и сонда; 

- Не подценявайте сигналите на природата: наскоро паднали лавини по 

сходни клонове, слягащи шумове в снежната покривка, пукащи  

цупнатини, внезапно затопляне, ново навалял сняг; 

Ако все пак трябва да преминете през лавинно опасен участък: 

- Освободете всички задържащи кашки, катарами, ленти от вашта 

екипировка. Бъдете готови бързо да се освободите от всички предмети 

/раници, ски, щеки и други/; 

- Преминавайте през опасния участък един по един при постоянно 

наблюдение от страна на останалите спътници; 

- Ако сте със ски опитайте се, чрез диагонално спускане да избегнете 

пътя на лавината; 

- Ако снежната маса ви събори, опитайте се да се задържите на 

повърхността на лавината; 

- При спиране на лавината проверете за свободна ръка, с която да се 

изровите; 

- Обадете се на Планинската спасителна служба по мобилния телефон 

да ви помогне. 

Ако живеем в район на свлачища: 
- При констатиране активизиране на процес на движение на замни маси, 

не оставайте и не преминавайте през свлачищни райони; 

- Спазвайте забраната за извършване на незаконно строителство в 

свлачищни райони; 

- Преустановете напояването върху свлачищни площи; 

- Обозначете с позходяща маркировка свлачищните участъци; 

- Осигурете надеждно отвеждане на дъждовните повърхностни води, 

чрез откосиране, канафки и водостоци; 

- Извършвайте участен режим на визуален оглед за установяване 

състоянието на личното недвижимо имущество и своевременно 

сигнализирайте за регистрирани промени; 

- Спазвайте забраната за движение с превозни средства по пътищата, 

попадащи в очертанията за свлачищата; 

- Подгответе личен багаж /дрехи, лекарства, лични документи и др. 

вещи/ за вземане при подаване на сигнал за евакуация. Изяснете къде 

са сборните евакуационни пунктове. 

- Изпълнявайте указанията на компетентните органи. 


