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Summary: This report presents the necessity of planning the fire protection, fire fighting and 

evacuation activities on board of a passenger ship in order the number of injured and dead to be reduced. 

The main fire protection principles and regulations of SOLAS Convention are noted. The most important 

means and forces for early signalization and fire fighting are outlined. The fire fighting and evacuation 

activities and actions on board of a passenger ship are revealed. 
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Морските пътешествия винаги са се смятали за един от най-сигурните, 

спокойни, романтични, луксозни начини за пътуване. За разлика от самолетните 

катастрофи, при корабокрушение рядко загиват всички, които са на борда. Всички 

катастрофи при превозването на голям брой хора било по въздух, суша или море се 

дължат най-често на човешка грешка, липса на организация на спасителните 

операции, паника, грешен курс спрямо вятъра, пренебрежение на предпазните 

мерки, нехайно отношение на екипажа, неизправна алармена, известителна и 

пожарогасителна система. 

Цел на настоящата работа е да представи необходимостта от планиране 

дейността на основните сили и средства за  предотвратяване и борба с пожар, както 

и дейностите по евакуация, с цел намаляване броя на жертвите и пострадалите при 

извънредни ситуации на пасажерски кораб.  

За постигането й се решават следните задачи: 

1. Извеждане на основните принципи и правила за противопожарна 

защита, определени в СОЛАС – Международна конвенция за безопасност на 

човешкия живот на море на Международната морска организация; 

2. Разкриване на най-важните средства за ранна сигнализация и борба с 

пожар; 

3. Представяне на основните сили и техните функции при борба с пожар; 

4. Дефиниране на дейности и действия при пожар и евакуация на хора на 

пасажерски кораб. 

Конвенция СОЛАС налага принципи относно конструкцията на корабите, с които  

се постигат най-високи нива на противопожарна защита. Корабът се разделя на 

главни вертикални зони посредством термични и конструктивни прегради. 

Жилищните помещения се отделят от останалата част на кораба също чрез 

термични и конструктивни прегради. Налага се ограничена употреба на горящи 

материали. Всеки пожар трябва да се открива, ограничава и загасява в зоната на 

възникването. Пътищата на евакуация и достъпа за гасене на пожар трябва да са 

защитени. Да е осигурена лесна достъпност до средствата за пожарогасене и др.
13

 

Голяма част от правилата на Конвенцията за пожарна безопасност са насочени 

към предпазните мерки и ранното откриване на пожари. Основен принцип в 

готовността за употреба на противопожарните средства е, че всички корабни 

пожарогасителни средства трябва да се поддържат в добро състояние и да са 

винаги достъпни и готови за незабавно използване по всяко време на рейса.
14

 

Пожарооткриващата система се инсталира в защитавано помещение и служи за 

откриване на пожар и подаване на сигнал за неговото място. При пожар системата 

се задейства незабавно, по всяко време, без намесата на екипажа. Системата се 
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състои от датчици, разположени в защитаваните помещения, като датчиците биват 

за топлина, дим, ултразвукови, топлоимпулсни. За пасажерските кораби датчиците 

са групирани в отделни секции. Една секция покрива 50 затворени помещения. Една 

секция датчици обслужва помещения само от един борд, само от една палуба или 

само от една главна вертикална зона. Захранването на датчиците е най-малко от 

два независими източника, единият от които е авариен. Таблото за управление на 

системата се разполага на мостика. Автоматична спринклерна система сигнализира 

за пожар като се задейства незабавно по всяко време, без намесата на екипажа при 

задействието на който и да е сплинкер. Едновременно с това се включва 

алармената система, която подава звуков и визуален сигнал, с индикация за 

наличието на пожар и мястото на пожара.  

На пътническите кораби противопожарната организация включва извършването 

на противопожарни обходи по определен маршрут от специално предназначена за 

целта група от екипажа. По време на обход е задължително вахтеният да отбелязва, 

че обиколката по маршрута е извършена чрез регистриране с помощта на ключове в 

устройства от типа на часовниковите механизми. Механизмът записва времето на 

регистриране и това подлежи на проверка. При нарушаване на графика на обход или 

закъснение в регистрирането се подава сигнал към контролното табло. 

Пожарът се смята за най-сериозната опасност на борда на кораб. Пожар може 

да възникне поради повреда или грешна експлоатация на оборудването, небрежност 

с открит огън или пушене в леглото. При възникнал пожар, целта на гасенето е да се 

премахне едно от трите условия за възникването му – вещество, което може да гори; 

температура, над температурата на запалване на веществото; кислород, 

поддържащ горенето. Тези три условия образуват т.нар. пожарен триъгълник. 

Премахването на едно от условията – върхове на триъгълника – премахва тази 

опасност.
15

 

Основните средства за гасене на пожар са: водата, парогасенето, въглеродният 

диоксид, пяна. Според вида материал трябва да се използва и средството за гасене 

на пожар. Системите за гасене с вода се прилагат при пожари в машината, 

товарните трюмове, жилищни и служебни помещения, а също при гасене на огнища 

на пожари на открити участъци по палубата, платформи, надстройки. Парогасенето 

се прилага за гасене на пожар на апаратури, остановки, танкове и цистерни с горива 

и масла. Предимство на въглеродния диоксид е леко и евтино получаване, 

безвреден за предметите, прониква навсякъде, обхваща пожара от всички страни, 

не омокря електропроводите, има ниска температура на замръзване. Трябва да се 

помни, че в помещенията запълнени с въглероден диоксид до степен, при която е 

прекратено гасенето, въздухът не е годен за дишане и предизвиква задушаване. Тъй 

като газът е невидим и няма мирис, присъствието му в помещенията не може да 

бъде открито с човешки сетива без апаратура. Огнегасящото действие на пяната се 

заключва в нейния изолиращ ефект и охлаждането на горящия материал от водата в 

пяната. Химическата пяна се използва като универсално средство за гасене, 

особено на лесновъзпламеняващи се течности. Преносни пожарогасители са най-

важната част от ръчните средства за борба с пожари. Те са удобни и ефикасни при 

гасене на малки огнища на пожар. Всяко защитавано помещение трябва да има на 

входа си поне един преносен пожарогасител. Всеки кораб има противопожарна 

система, която включва: пожарна помпа, пожарна магистрала, противопожарни 

изводи, шлангове и струйници. Други помпи на кораба – санитарни, баластни, 

осушителни – могат да се ползват като пожарни, ако не се използват за работа с 

нефтопродукти. Корабът трябва да има монтирано международно съединение за 

брегова връзка (международен фланец).  
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Планиране дейността на силите за борба с пожара и евакуацията на пътници и 

екипажа е свързана с определяне на техните функции и задачи по време на 

извънредни ситуации. Важно изискване към силите за борба с пожар е наличието на 

подходящо облекло и обувки. Те са от съществено значение в извънредни ситуации, 

тъй като в такива случаи се преминава през места, където човек може да се нарани 

или изгори, ако не е подходящо облечен. Всяка пасажерска каюта е снабдена с 

необходимия брой спасителни жилетки, колкото са възрастните пътници в каютата. 

Спасителните жилетки за деца, както и допълнителни такива се доставят от кабин-

стюарда. На всяка спасителна жилетка е отбелязан номерът на каютата и буквата на 

мястото за събиране при извънредна ситуация и евакуация. Всяка спасителна 

жилетка трябва да има свирка и лампичка. Кабин-стюардите са задължени да 

проверяват изправността на спасителните жилетки. 

Изискване към основните сили за борба с пожара е да действат без паника и да 

запазят колективния дух. Много е важно всеки член на екипажа да бъде запознат 

добре със своите функции по време на извънредни ситуации и какво да прави след 

тяхното приключване. При извънредни ситуации екипажът е разделен в няколко 

групи, които имат различни задължения. Командният център координира всички 

останали групи. Добре реализираната координация разрешава много сериозни 

ситуации и минимизира други. Твърдото и ефикасно ръководство създава доверие, 

помага да се контролира паниката и е съществен фактор за постигнатите резултати 

при план за извънредни действия. На мостика се представя пълен списък, показващ 

задачите, които трябва да бъдат изпълнени от групата, като спиране на 

вентилацията, проверка на системата на затваряне на вратите при навлизане на 

вода, проверка на системата на затваряне на пожарните врати, подготовка на 

оборудването при извънредни ситуации, подготовка на съобщения към пътниците и 

екипажа и др. Съобщения до брега и най-близко движещите се съдове трябва да 

бъдат изпратени възможно най-бързо. В случай на пожар е важно да бъдат 

предприети курс и скорост, които предпазват от разпространение на пламъците и 

дима.  

Основните спасителни групи при пожар се събират чрез общия сигнал за 

тревога или чрез използването на вътрешна сигнализационна система. Всяка от 

групите има предварително определено място. Мисията на пожарни групи едно и 

две, спасителния отряд и група по контрол на щетите е първи да достигнат до 

огнището на проблема, да осигурят на Командния център по-подробна ситуация и да 

започнат действия, с които да постигнат контрол над ситуацията. Пожарните групи 

трябва директно да атакува пожара със средствата, които са на разположение и са 

най-подходящи за типа пожар. Координацията между двете пожарни групи е много 

важна и те не трябва да атакуват пожара от противоположни посоки. Групата по 

контрол на щетите разузнава засегнатата територия и защитава съседните 

територии без да отхвърля подкрепата и защитата на пожарните групи. Трябва да 

спира прогресирането на пожара и да охлажда необичайно горещите повърхности. 

Проверка на вентилацията и спиране на тока са много важни точки. 

Спасителният отряд е отговорен за разчистването на териториите в близост до 

пожара в условията на евакуация и всички дейности, целящи минимизиране 

разпространението на пожара. Ръководителят на тези групи е Офицерът по 

сигурността. Всяка промяна в ситуацията трябва да се обсъди с Командния център и 

редовно трябва да се дава информация как вървят нещата. 

Групата по контрол на машината трябва да се увери, че всички помпи, които 

биха могли да доставят вода на засегнатото място, се използват.  

Групата за първа помощ осигурява транспортирането на ранените от зоната на 

произшествие до болницата на кораба (в казиното или дискотеката)., Всеки ранен се 

съобщава в Командния център. 
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Групата на рецепцията действа под ръководството на менажера на хотела. Тя 

трябва да събере всички ценни депозити в сейфа на кораба, документи на кораба и 

да ги транспортира до място, определено от Командния център. 

Групата по подготовка на спасителните лодки трябва да ги подготви за 

евентуално напускане на кораба. 

Групите по събиране по места трябва да събират и успокояват пътниците и 

екипажа, предпазвайки ги от симптоми на паника. Трябва да предават на мостика 

всяка ситуация, която смятат за важна, а също така и по-сериозните медицински 

случаи. Спасителните жилетки на пътниците трябва да се проверят и ако някой от 

пасажерите не е в правилното място за събиране, трябва да го съпроводят до 

определеното за него такова. Семействата трябва да са на едно и също място.  

Всяка главна вертикална (пожарна) зона има определен ръководител и 

асистент. Те имат телефон и са отговорни за оборудването и всички членове на 

екипажа в съответната зона по време на извънредната ситуация. Ръководителят на 

зоната ще информира Командния център, когато всички от съответната зона са 

евакуирани. Всички вертикални зони са разделени на хоризонтални секции, 

отговарящи на палубите на кораба. Всяка секция има ръководител и асистент със 

същите задължения като зоновите ръководители. След като евакуацията приключи 

членовете на групата докладват за това. Ако има информация, че някой е останал в 

съответната зона, трябва да се информира Командния център и да се направи опит 

да се открие, ако няма непосредствена опасност. 

Персоналът от кухнята трябва да изключи всички електрически уреди в нея и по 

възможност да ги охлади преди да напусне помещението. 

Основни моменти за борба с огъня са: 

1. Оценка. В зависимост от пламъците, пушека, топлината се преценява 

размера на пожара. Прави се оценка на мястото, достъпа, съседните места и 

евакуация. Определят се средства за борба с пожара на самата територия или 

такива, които могат да бъдат използвани там. Анализира се информацията за 

ранени и изолирани хора от пожара. Оценяват се други фактори като разстояние от 

брега, от други кораби, метеорологични условия и др; 

2. Търсене и спасяване – изискват се решителни действия, но не преди да е 

готова пълната оценка на ситуацията. Трябва да се има предвид, че голяма част от 

пострадалите ще бъдат интоксикирани, а други с изгаряния; 

3. Ограничаване на пожара – основната цел е постигане контрол над пожара, 

като неговото атакуване е част от тази фаза. Важно е затваряне на вентилацията, 

спиране на електричеството, охлаждане на близките повърхности. 

4. Потушаване на пожара – след неговото ограничаване. Необходимо е добро 

управление на наличните средства за борба с пожара; 

5. Краен анализ на причините за пожар, предприетите действия и оценка на 

щетите. 

Когато във връзка с пожара е необходимо да се напусне едно или няколко 

помещения, а в някои случаи и кораба се предприема принудителната евакуация. 

Процесът на евакуация на кораба се разделя на три етапа:
16

 

- първи етап – преместване на хората от най-отдалечената точка на 

аварийното помещение към евакуационните изходи; 

- втори етап – преход от аварийното помещение до изходите на открита 

палуба; 

- трети етап – евакуацията на хората през задбордните трапове или на лодките. 

Много важно е първият етап да бъде завършен в рамките на 1,5 минути, а 

вторият – 2,3 минути. 
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Успехът на евакуация зависи от бързината, с която пътниците и екипажа 

напускат жилищните, служебните и производствените помещения в посока на 

лодъчната палуба. От голямо значение е количеството стълби, тяхното 

разположение, а също така устройството и плана на коридорите, проходите и 

вратите. На пътническите кораби всички помещения на екипажа имат вътрешни 

проходи и изходи на открита палуба, отделно от пътническите помещения. Вратите 

на каютите се отварят навътре в каютата, а вратите на обществените помещения се 

отварят навън. Тези две условия изключват задръстването при движение по 

коридорите. Вратите на каютите имат в долната си част плот, който в случай на 

нужда се избива и се получава авариен изход. На пътническите кораби тези плотове 

имат надпис: „Авариен изход – избий при авариен случай. По пътя на евакуацията 

не трябва да има летящи врати. Всички видове стълби, обслужващи пътническите 

помещения, помещенията за екипажа и помещенията, където обикновено работят 

членове на екипажа, с изключение на машинните помещения, са разположени така, 

че представляват леснодостъпен път за евакуация до палубата за качване в 

спасителните лодки и салове. Най-малко един от евакуационните пътища трябва да 

е леснодостъпна затворена стълба, която трябва да обезпечи непрекъсната защита 

от пожара от своето най-ниско ниво до място на палубата за качване в спасителните 

лодки или салове. Всички стълби трябва да имат стоманена конструкция и да са 

оградени с прегради клас „А” (огнеустойчиви конструкции) и със средства за 

затваряне на всички отвори. Огражденията на стълбите трябва да имат директна 

връзка с коридорите и да имат достатъчно площ, осигуряваща необходимата 

пропускателна способност за броя на хората, които ги използват при 

тревога..Асансьорите не се считат за задължителни пътища на евакуация. 

Устройството на асансьорните шахти трябва да предотвратява проникването на 

пушек и пламък от едно междупалубно пространство в друго и трябва да бъдат 

снабдени със закрития за прекратяване на тягата и проникването на дима. 

Изложеното показва сложността на дейността по планиране, организация и 

борба с пожар на пасажерски кораб. За да бъде тя успешна е необходимо да се 

спазват: 

• международните изисквания за противопожарна защита; 

• противопожарните и сигналноизвестителни средства да са достъпни, в 

изправност и готови за незабавно използване; 

• силите за гасене на пожар да са предварително запознати със своите 

функции, задачи и план за действие при извънредни ситуации; 

• пожарогасенето и евакуацията да се осъществяват в условия на строга 

организация и координация. 
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