
1 

СИГНАЛИ ЗА 

ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

НАСЕЛЕНИЕТО 

ПРИ ВЪЗНИКВАНЕ НА 

БЕДСТВИЯ И АВАРИИ 



Начин на предаване на сигнала  

Чрез национални и местни радиостанции Сиренна система  

“Внимание! Внимание! Внимание!  

Опасност от наводнение. Опасност от наводнение.  

Опасност от наводнение.”  

Текстът се повтаря неколкократно, след което се  

дават указания за поведението на населението.  

 

Вой на електронни сирени в продължение на 3  

мин., последван от указания за поведението на  

населението.  
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1.НАВОДНЕНИЕ 



 Да се запази спокойствие.  

 Да се изпълняват указанията на учителите и училищното 

ръководство.  

 Да съгласува поведението си със своите съученици, за да се 

избегнат бедствени ситуации.  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ  



 Да се  запази спокойствие.  

 Да се  изпълняват  указанията на  у чителите и  у чилищното ръководство.  

 Да съгласува поведението си със своите съученици,  за  да  се  избегнат бедствени сит уации .  

 Да се  запази спокойствие.  

 Ако са  сами вкъщи,  трябва да  се  свържат с  родителите си  и  да  потърсят помощ при най -

близко живеещите съседи.  

 Да се  следят  информациите за  обстановката по  телевизията и  да  се  изпълняват точно 

указанията на Министерството на извънредните сит уации.  

 Да си  подготвят  личен багаж в  случай на временно извеждане (евакуация)  –  лични 

документи,  храна,  дрехи ,  вода,  медикаменти.  

 Да се  изключат осветлението и  отоплението.  

 Да се  помогне на децата,  възрастните и  болните хора в  дома да  се  облекат.  

 Да се затворят прозорците и  вратите,  да  се  заключи жилището и  да  се  напусне по най -

бързия начин при временно извеждане (евакуация ) .  

 При невъзможност да  се  напусне застрашеният район,  да  се  заемат горните етажи,  

покривът на  с градата .  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ДОМА 



 Начин на предаване на сигнала  

 Чрез национални и местни радиостанции Сиренна 
система Други  

 “Внимание! Внимание! Внимание!  

 Радиоактивно замърсяване (заразяване).  

 Радиоактивно замърсяване (заразяване).  

 Радиоактивно замърсяване (заразяване).”  

 Текстът се повтаря няколкократно, след което се  

 дават указания за поведението на населението.  

 Вой на електронни сирени в продължение на 3 мин.,  

 последван от указания за поведението на населението.  

 С чести удари по звучащи предмети  
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2.РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

(ЗАРАЗЯВАНЕ) 



 Да се запази спокойствие и да се изпълняват указанията на 

учителя.  

 Под ръководството на учителя да се заеме укритието (ако 

има такова) или да се извърши херметизация на класната 

стая с найлон и тиксо.  

 При указания от Министерството на извънредните ситуации 

да получат индивидуални средства за защита от учителя.  

 При указания от Министерството на извънредните ситуации и 

училищното ръководство учениците се изпращат по домовете 

им, след като се осъществи връзка с родителите.  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ В УЧИЛИЩЕ  

 



 При подаване на сигнала “Радиоактивно замърсяване” 
(заразяване) е необходимо да се запази спокойствие и да се 
следи внимателно информацията по радиото и телевизията.  

 Да се изпълняват точно указанията на компетентните органи.  

 Да се подготвят индивидуалните средства за защита.  

 Да се херметизира една стая с найлон и тиксо.  

 Да се извърши подготовка за временно извеждане (евакуация), 
като се поставят в полиетиленови  

 пликове документи за самоличност, пари, лекарства, връхни 
дрехи и бельо, храна, питейна вода.  

 Да се излиза само при крайна необходимост извън жилището 
/укритието/ и с поставени индивидуални средства за защита: 
противогаз, респиратор или памучно -марлена превръзка.  

 Да се свалят горните дрехи и обувки при завръщане в 
жилището.  

 Да се спазват строго правилата за лична хигиена.  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ У ДОМА  

 



Отново звучи сигнал –  сиренен вой в продължение на три минути, 
който се дублира с чести удари по звучащи предмети, но текстът, 
който следва, е различен:  

Сигнал “Химическо замърсяване“ (заразяване)  

Начин на предаване на сигнала  

Чрез национални и местни радиостанции Сиренна система Други  

“Внимание! Внимание! Внимание!  

Химическо замърсяване (заразяване).  

Химическо замърсяване (заразяване).  

Химическо замърсяване (заразяване).”  

Текстът се повтаря неколкократно, след което се  

дават указания за поведението на населението.  

Непрекъснат вой на електронни сирени в продължение на 3  

мин., последван от указания за поведението на населението.  

С чести удари по звучащи предмети  
 

11/26/2012 8 

3. ХИМИЧЕСКО ЗАМЪРСЯВАНЕ 

(ЗАРАЗЯВАНЕ) 

 



 сълзотечение ; 

 кашлица;  

 нарушено дишане;  

 виене на свят;  

 силно главоболие;  

 проблеми със зрението, проблеми със сърдечната дейност;  

 повръщане;  

 дезориентация и халюцинации;  

 треперене;  

 гърчове;  

 неконтролирано изпускане по нужда.  
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СИМПТОМИ ОТ ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА ОПАСНИ 

ХИМИЧНИ ВЕЩЕСТВА ВЪРХУ ЧОВЕКА: 

 



 Най -важно е да се запази спокойствие и да се изпълняват указанията 

на възрастните. Веднага да се постави противогаз.  

 Да се заеме укритието или херметизирана с найлон и тиксо стая 

/врати и прозорци/.  

 Да се следят указанията на Министерство на извънредните сит уации 

по телевизията и радиото.  

 Да се излиза само при крайна необходимост с поставени 

индивидуални средства за защита.  

 Да се съблече горното облекло при завръщане в жилището или 

укритието на определено място–  антрето или банята, или пред 

укритието -  и да се постави в полиетиленов чувал  

 Индивидуалните защитни средства да се ползват докато Министерство 

на извънредните сит уации не обяви край на опасност та.  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ  

В УЧИЛИЩЕ И У ДОМА  

 



 Да се напусне незабавно мястото на химическото 
замърсяване.  

 Да се постави носна кърпа, шалче, шапка или друга 
текстилна материя пред носа и устата.  

 Да се потърси незабавно Спешна медицинска помощ при 
поява на някой от симптомите на  

 поразяване.  

 Да се уведомят незабавно органите на МИС, Спешна 
медицинска помощ, Полицията, ако са станали свидетели на 
инцидент с хора, поразени от опасни химични вещества.  

 След като се приберат у дома, да измият ръцете и лицето 
обилно с вода.  

 Да се направи промивка на носа и устата с разтвор на сода 
бикарбонат.  
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ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА ОТКРИТО  

 



 Звучи сигнал със сиренен вой в продължение на три минути, дублиран 
с чести удари по звучащи предмети, следван от текста, който звучи по 
радиото и телевизията:  

 Сигнал “Биологично (бактериологично) заразяване“  

 Начин на предаване на сигнала  

 Чрез национални и местни радиостанции Сиренна система Други  

 “Внимание! Внимание! Внимание!  

 Биологично (бактериологично) заразяване.  

 Биологично (бактериологично) заразяване.  

 Биологично (бактериологично) заразяване.”  

 Текстът се повтаря неколкократно, след което се  

 дават указания за поведението на населението.  

 Непрекъснат вой на електронни сирени в продължение на 3  

 мин, последван от указания за поведението на населението.  

 С чести удари по звучащи предмети  
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4. БИОЛОГИЧНО ЗАРАЗЯВАНЕ  

 



 Се използват заразени насекоми, кърлежи, гризачи и други 

причинители на заразни заболявания, предизвикващи 

епидемии от опасни болести по хората и по животните, а  

 също и унищожаващи растителността.  

 За разлика от химическото замърсяване, което се проявява 

веднага,биологичното (бактериологичното) замърсяване:  

 не може да бъде открито веднага; има голяма поразяваща 

сила;  

 заболяванията се предават от човек на човек, поради което 

се разболяват все повече хора;  

 поразяващото действие е продължително.  
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ПРИ БИОЛОГИЧНОТО 

(БАКТЕРИОЛОГИЧНО) ЗАРАЗЯВАНЕ  



 Да се взема душ при прибиране вкъщи и да се обръща 
внимание на очите и устата, особено, ако сте били  

 дълго време в затворено помещение при човек със зараза.  

 Да се измиват често ръцете.  

 Да се отварят прозорците и вратите -  слънчевите лъчи бързо 
убиват болестотворните микроби.  

 Да се дезинфекцират всички повърхности в домовете, за да 
бъдат унищожени всички вируси и  

 бактерии.  

 Да се изваряват домакинските прибори и съдове.  

 Да се пие само преварена вода.  

 Храната да преминава през топлинна преработка.  

 Да се носи памучно -марлена превръзка на лицето, особено на 
многолюдни места.  

 Да не се пият лекарства без лекарско указание.  
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ДЕЙСТВИЯ: 



При природно бедствие, пожар или 

друга опасност училищния звънец 

звъни 3 пъти / 3 къси сигнали / 
 

Без паника, под ръководството на 

учителя, според вида на опасността, се 

спазват съответните правила! 

11/26/2012 чк 15 

КОГАТО СМЕ НА УЧИЛИЩЕ  


