
 

 

Правила за действие при повишена радиоактивност и 

провеждане на йодна профилактика на територията на община 

Севлиево 
 

 

1.ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ 

  Опасност от РАДИОАКТИВНО ЗАМЪРСЯВАНЕ може да възникне 

вследствие на радиационна авария, трансграничен пренос или при нарушаване мерките 

за безопасност при работа с източници на йонизиращи лъчения. Въпросите, свързани 

със сигурността на атомните централи, имат първостепенно значение. Извършва се 

непрекъснат радиационен контрол и се предприемат изключително строги превантивни 

мерки за недопускане на аварийна опасност от АЕЦ. Осъществява се обмен на 

информация чрез Международната агенция по атомна енергия /МААЕ/ към ООН, 

подписани са двустранни спогодби между съседни страни за уведомяване и оказване на 

помощ.  

Вероятността за възникване на авария в атомна електроцентрала е сведена до 

възможния минимум. В подкрепа на сигурността е предвидена организация за 

реагиране в случай на авария. Разработени са планове и разчети и са предвидени 

средства за индивидуална и колективна защита. При радиационна обстановка хората 

може да получат облъчване от радиоактивното замърсяване: външно при престояване в 

замърсен район и вътрешно - чрез вдишване на радиоактивен въздух, както и чрез 

хранителни продукти и вода. При повишена радиоактивност съществува опасност за 

хората, но защитата от радиоактивно облъчване е възможна. Специализираните 

държавни органи предвиждат мерки за ограничаване на облъчването на населението, но 

за да можете да изпълнявате по-точно указанията при всяка конкретна ситуация е добре 

да имате предварителни познания. 

 

2.ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО ИЗВЪН 30-КИЛОМЕТРОВАТА ЗОНА НА 

АЕЦ, КАКТО И НА НАСЕЛЕНИЕТО В ЗОНАТА В СЛУЧАЙ ЧЕ НЕ Е 

НАЛОЖИТЕЛНО ИЗВЪРШВАНЕТО НА ЕВАКУАЦИЯ.  

Спазвайте лична хигиена: 

Измивайте ръцете си старателно, особено преди хранене, къпете се всекидневно. 

Дишайте през носа, а при излизане – през маска или навлажнена кърпа. При влизане в 

жилището трябва да събуете обувките и да свалите връхните дрехи. Съхранявайте ги 

отделно. 

  

Не допускайте замърсяване на вашето жилище: 

Децата трябва да останат вкъщи до изясняване на обстановката. Затворете прозорците и 

ги уплътнете добре. Проветрявайте само при тихо време и то чрез прозорец, на който 

сте поставили 3-4 пласта тензух или друго парче плат. Не метете и не тупайте, 

почиствайте ежедневно с влажна кърпа. При ползване на прахосмукачка изходящата 

струя трябва да се филтрира допълнително през мокра кърпа. Изпирайте често дрехите 

и спалното бельо, не сушете на открито. Хранителните продукти съхранявайте в плътно 

затворени съдове, следвайте указанията за кулинарната им обработка. 



  

Когато сте на открито: 

Не предприемайте излети и разходки сред природата. Ограничете пътуванията, особено 

по черни и прашни пътища. Необходимо е често да се мият улиците и тротоарите. Не 

метете двора, оросявайте със струя вода тревните площи и обливайте пътеките около 

къщата си. Не сядайте на тревата и другите зелени площи. Не се къпете в открити 

водоеми. 

  

Обработка на хранителни продукти и вода: 

Не консумирайте хранителни продукти, за които е обявена временна забрана. За 

предпочитане е да използвате наличните консервирани и други трайни хранителни 

продукти. Ако се налага пренасяне на храни, поставете ги в найлонови торби. 

Запазването на хранителните продукти трябва да става в мазета, затворени килери и 

ниши или в херметически затварящи се съдове. Обработвайте и приготвяйте храните в 

затворени помещения. Изключете от менюто си листните зеленчуци и млякото. 

Сравнително по-безопасни са оранжерийните плодове и зеленчуци, морковите, 

картофите, птичето и свинското месо, както и океанската риба. Използвайте сухо мляко 

за ежедневното меню на децата. Замърсените хранителни продукти, които не подлежат 

на термична обработка, консумирайте само след обилно измиване с вода и 

допълнително изкисване за 24 часа. При готвенето обезкостете и нарежете месото на 

парчета до 70 г, накиснете го за 24 часа във вода (1:4) и изхвърлете водата. Сварете 

месото и изхвърлете първия бульон. Вода за питейни и домакински нужди се взема 

само от закрити, контролирани и разрешени за ползване водоизточници. 

Препоръчително е децата да пият предимно минерална вода с ниско съдържание на 

радон. 

  

Мерки за опазване на животните и селскостопанската продукция: 

През първия период на високо замърсяване животните да не се извеждат от оборите. Да 

се преустанови пашата, а храненето да става с навлажнени концентрирани или с груби 

фуражи. Боксовете и другите закрити помещения да се измиват ежедневно с вода.  

Останалите на открито сено и други фуражи да се ползват след отстраняване на горния 

слой (10-15 см). Добитите през периода фуражи да се складират за около 2 месеца. 

Реколтата да се събира във възможните най-късни агротехнически срокове. За 

намаляване на степента на замърсеност на растителните суровини спазвайте 

конкретните указания на компетентните органи за обработването на продуктите и 

сроковете за използването им. 

 

3. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА И ПРАВИЛАТА ЗА ПОВЕДЕНИЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 

ПРИ ПОВИШЕНА РАДИОАКТИВНОСТ. 

 

Йодна профилактика  

Йодната профилактика не отменя необходимостта от прилагането на всички 

други мерки за защита! 

Йодна профилактика се извършва само след разпореждане на Министерството на 

здравеопазването! 

Уточнете предварително най-близкия пункт за получаване на таблетки калиев 

йодид. 

Преди да пристъпите към йодна профилактика, прочетете внимателно 

инструкцията за употреба! 



В никакъв случай не вземайте йодни таблетки по собствено решение или заради 

слухове! 

 

 

  

Здравни норми за прилагане на йодна профилактика 

Възраст Йоден  

еквивалент 

(mg) 

Калиев  

йодид 

(mg) 

Брой  

таблетки 

Новородени до 1 месец 12,5 16,3 1/4* 

От 1 до 2 месеца 12,5—25 15—30 1/4—1/2 

От 2 месеца до 3 години 25 32,5 1/2 

От 3 до 12 години  50 65 1 

От 12 до 40 години 100 130 2 

Бременни и кърмачки** 100 130 2 

*—дава се само една доза       

**—дават се само две дози       

Внимание! Максимална доза не повече от 1 грам, йодните таблетки да не се вземат 

повече от 10 дни. 

 

 Организация на йодната профилактика на териториятя на гр. Севлиево. 

 

Организацията  за раздаване на таблетките се извършва от служители от Община 

Севлиево. Населението на града, до 40 години, може да получи калиев йодид в 5 

пункта, организирани след започване на йодната профилактика. Пунктовете са 

разделени спрямо територията на града, а списъците с населението до 40 г. са 

определени на база адресна регистрация и избирателни секции към проведените 

последни избори.  Таблетки се раздават след показване на документ за самоличност. На 

всеки пункт присъства медицинско лице, което може да даде допълнителна 

информация за приема на калиев йодид. 

 

 Пунктове за раздаване за гр. Севлиево: 

 

Пункт за раздаване № .. Място за раздаване 

1 Медицински център-1, ул. „Стефан Пешев“ №147 

2 ОУ "Христо Ботев", ул. "Асен Златаров" №14 

3 ОУ "Стефан Пешев", ул. „Росица“ №16 

4 СУ „Васил Левски“, ул. „Уилям Гладстон“ №23 

5 Община Севлиево (административна сграда), пл. 

„Свобода“ №1 

 

 

 

 



 

 Разпределение на населението от избирателните секции на територията на 

гр. Севлиево към пунктовете за раздаване на калиев йодид: 

 

ИЗБИРАТЕЛН

А СЕКЦИЯ №  
АДРЕС НА СЕКЦИЯТА ПУНКТ ЗА РАЗДАВАНЕ 

072900001 
УЛ. "ГОЧО МОСКОВ" № 48 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА                      
2 

072900002 
УЛ."ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" № 14 

I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ет. 
2 

072900003 
УЛ."ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" № 14 

I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ет. 
2 

072900004 
УЛ."ПРОФ. Д-Р АСЕН ЗЛАТАРОВ" № 14 

I ОУ "ХРИСТО БОТЕВ", I ет. 
2 

072900005 

 УЛ. "СВ.КНЯЗ БОРИС I" № 20 

ДОМ НА КУЛТУРАТА   "МАРА БЕЛЧЕВА" - 

фоайе                                 

5 

072900006 

УЛ. "СВ.КНЯЗ БОРИС I" № 20 

ДОМ НА КУЛТУРАТА   "МАРА БЕЛЧЕВА" - 

фоайе                                 

5 

072900007 
УЛ. "СВЕТЛИНА" №  40 

ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ                   
2 

072900008 
УЛ. "СВЕТЛИНА" №  40 

ЦЕНТЪР ПО ПРЕВЕНЦИЯ                   
2 

072900009 
УЛ. "ИВАН К. УСТАБАШИЕВ" №  12 

ДОМАШЕН СОЦИАЛЕН ПАТРОНАЖ                                         
5 

072900010 
УЛ. "УИЛИАМ ГЛАДСТОН" №  22 

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"                                         
4 

072900011 
УЛ.  "СТЕФАН ПЕШЕВ" №  149 

ПГ "МАРИН ПОПОВ"                                           
1 

072900012 
УЛ.  "СТЕФАН ПЕШЕВ" №  149 

ПГ "МАРИН ПОПОВ"                                           
1 

072900013 
УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ" № 6 

(БИВШЕ НУ "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ")                              
5 

072900014 
УЛ. "СВ. СВ. КИРИЛ И МЕТОДИЙ"  № 16 

КЛУБ НА ИНВАЛИДА                          
5 

072900015 
УЛ. "УИЛИАМ ГЛАДСТОН" №  22 

СУ "ВАСИЛ ЛЕВСКИ"- I ет.                                             
4 

072900016 
УЛ."РОСИЦА" №  16 

II ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ" I ет.                        
3 

072900017 
УЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" № 3 

ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ"                              
4 

072900018 
 УЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" № 3 

ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ" 
4 

072900019 
УЛ. "НЕНКО ИЛИЕВ" № 3 

ПГМЕТ "ГЕН. ИВАН БЪЧВАРОВ" 
4 

072900020 
УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" № 92 

ДЕТСКА ГРАДИНА " ПРОЛЕТ"                                      
1 

072900021 
УЛ. "РОСИЦА" №  16 

II ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ" -  Iет. 
3 



072900022 

УЛ. "ОПЪЛЧЕНСКА" № 32 

(блок "СЛЪНЧЕВ ДОМ") 

КЛУБ  НА ПЕНСИОНЕРА 

5 

072900023 

ГР.СЕВЛИЕВО 

УЛ. "СТАРА ПЛАНИНА" № 92 

ДЕТСКА ГРАДИНА " ПРОЛЕТ"                                      

1 

072900024 
УЛ. "РОСИЦА" №  16  

II ОУ  "СТЕФАН ПЕШЕВ" -  Iет.          
3 

072900025 
УЛ. "МАРА ГИДИК" № 17 

(БИВШЕ АБАДЖИЙСКО УЧИЛИЩЕ) 
3 

072900026 
УЛ. "МАРА ГИДИК" № 17 

(БИВШЕ АБАДЖИЙСКО УЧИЛИЩЕ) 
3 

072900027 
УЛ. "РОСИЦА" №  16 

II ОУ "СТЕФАН ПЕШЕВ" -  Iет. 
3 

072900028 

УЛ. "ДЯДО ФИЛЮ РАДЕВ" №  9  

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ 1"                                              

(ДО ПОЖАРНАТА) 

3 

072900029 
Ж.К.  "МИТКО  ПАЛАУЗОВ"  БЛ. 27 

КЛУБ НА ПЕНСИОНЕРА 
3 

072900030 

УЛ. "ДЯДО ФИЛЮ РАДЕВ" №  9                 

ДЕТСКА ГРАДИНА "ПРОЛЕТ 1"                                              

(ДО ПОЖАРНАТА) 

3 

 

Организация на йодната профилактика за кметства и кметски 

наместничества на територията на община  Севлиево. 

 

Организацията  за раздаване на таблетките се извършва от кметовете и кметските 

наместници от населените местта. Населението на кметствата и кметските 

наместничества, до 40 години, може да получи калиев йодид в съответното кметство, 

организирано след започване на йодната профилактика.  

Таблетки се раздават след показване на документ за самоличност. 

 

 Разпределение на пунктовете за раздаване на калиев йодид за кметства и 

кметски намесничества на територията на общината: 

 

№ по ред НАСЕЛЕНО МЯСТО 
МЯСТО ЗА 

РАЗДАВАНЕ 

1 АГАТОВО Кметството 

2 БАТОШЕВО          Кметството 

3 БЕРИЕВО Кметството 

4 БОГАТОВО Кметството 

5 БУРЯ Кметството 

6 ГРАДИЩЕ Кметството 

7 ГОРНА РОСИЦА Кметството 

8 ГРАДНИЦА Кметството 

9 ДАМЯНОВО Кметството 

10 ДОБРОМИРКА Кметството 

11 ДУШЕВО Кметството 

12 ИДИЛЕВО Кметството 

13 КОРМЯНСКО Кметството 



14 КРАМОЛИН Кметството 

15 КРУШЕВО Кметството 

16 КРЪВЕНИК Кметството 

17 ЛОВНИДОЛ Кметството 

18 МЛАДЕН Кметството 

19  МЛЕЧЕВО Кметството 

20 МАЛКИ ВЪРШЕЦ Кметството 

21 ПЕТКО СЛАВЕЙКОВ Кметството 

22 РЯХОВЦИТЕ Кметството 

23 СТОКИТЕ Кметството 

24 СТОЛЪТ Кметството 

25 СЕННИК Кметството 

26 ТЪРХОВО Кметството 

27 ХИРЕВО Кметството 

28 ШУМАТА Кметството 

 


