МЕСТА НА СБОРНИ ЕВАКУАЦИОННИ ПУНКТОВЕ /СЕП/ И МЕСТА ЗА
НАСТАНЯВАНЕ /МН/ - В УЧИЛИЩА

№
по
ред

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

СЕП И МН

140 СОУ
„И.Богоров”,
ж.к. „Обеля” 2
74 СОУ
„Г. Делчев”,
ж.к. „Връбница” 1
70 ОУ
„св.Кл.Охридски”,
кв. Модерно
предградие”
61 ОУ „Св. Кирил
и Методий”, ж.к.
„Връбница” 2
62 ОУ
„Хр. Ботев”,
кв. „Обеля”
156 ОУ
„П. Евтимий”,
с. Волуяк
175 ОУ
„В. Левски”,
с. Мрамор

ОТГОВОРНИЦИ
И
СЪСТАВИ НА
СЕП И МН

БРОЙ
НАСТАНЯВАНИ

МАРШРУТИ

НЕОБХОДИМ
ТРАНСПОРТ

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ул. „Бели Дунав, бул.
„Ломско шосе”, с.
Волуяк, ул. „Зорница”
ул. „Бели Дунав, бул.
„Ломско шосе”, Окол.
път, с. „Мрамор”, ул.”В.
Левски”

автобуси – 7
бр.

300

300

100

250

250

250
250

автобуси – 6
бр.

ЗАБЕЛЕЖКА: 1. В район „Връбница” местата на СЕП са определени в училищата по
жилищни квартали. Там са и местата за настаняване. Не са необходими транспортни
средства защото разстоянията са малки и придвижването е пеша.
2. При наводнение в район „Връбница” няма опасност от висока вълна и
застрашаване живота на гражданите. Наводняване на жилищни сгради може да се получи
в част от кв. „Модерно предградие” поради липса на канализация. Жителите от
наводнените къщи се настаняват в близкото 70 ОУ „Св. Климент Охридски”.

МЕСТА ЗА НАСТАНЯВАНЕ /МН/ - В ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ
№
по
ред
1

1.

2.

3.

4.

5.

6.

ПАЛАТКОВИ ЛАГЕРИ
2

Кв. „Обеля”2,
бул. „Ломско шосе” преди
моста на ж.п. линията

Ж.к. „Връбница” 2 между
ул. „Златен клас” и ул. „Асен
трайков”
До гробищен парк „Бакърена
фабрика” между ул.”Адам
Мицкевич” и
ул. „Тишина”
Кв.„Модерно предградие” –
площта между
ул. „Войводово”,
ул. „Подкрепа” и
ул. „Връх Манчо”
с. Волуяк – Стадиона между
бул. „Ломско шосе” и
ул. „Зорница”

с. Мрамор – площта между
ул.”Васил Левски” и ул.
„Емилиян Станев”

ОТГОВОРНИЦ
И И СЪСТАВ
НА МН
3

МАРШРУТ

ТРАНСПОРТ

4

5

Основен – ул.„Ак.Дм.Лихачов”,
ул. „Обелски път”,
бул. „Ломско шосе”
Резервен –
бул.„Европа”,
бул.”Панчо Владигеров”, ул.”Обелски
път”, бул.”Ломско шосе”
Основен –
ул. „Бели Дунав”,
ул. „Златен клас”
Основен –
бул. „Бели Дунав”,
бул. „Хан Кубрат”,
ул. Адам Мицкевич”
Основен –
бул „Адам Мицкевич”,
ул. „Връх Манчо”, ул.”Войводово”
Основен –
ул.”Адам Мицкевич”,
бул. „Хан Кубрат”, ул.”Бели Дунав”,
бул. „Ломско шосе”,
с. Волуяк, ул.”Зорница”
Резервен –
ул. „Бели Дунав”,
ул.” Адам Мицкевич”,
бул.”Сливница”,
ул.”Панчо Владигеров”, бул.”Ломско
шосе”, с.Волуяк
Основен – ул.”Бели Дунав”,
бул.”Ломско шосе”, Околовръстен
път,
ул. „В. Левски,
с. Мрамор

-

-

-

-

автобуси-7 бр.

автобуси-6 бр.

ЗАБЕЛЕЖКА: При земетресение е възможно евакуацията от жилищните квартали в
градската част да се извърши в районите на с. Волуяк и с. Мрамор с
изграждане на палаткови лагери.
- Брой необходими транспортни средства;
- За извозване на хората – 50 - местни автобиси – 13 броя
- За извозване на майки с деца, болни и възрастни хора и придружители – около 600
човека. Останалите сформират пеши колони под ръководството на определените
отговорници и с помощта на служителите на 09 РПУ на МВР.
- За извозване на имуществото – товарни автомобили – 1,5-3 тона – 3 броя.
- За извозване на блистерите с калиев йодит – лекотоварни автомобили - 2 броя.

ЙОДНА ПРОФИЛАКТИКА НЕ СЕ ПРИЛАГА САМОВОЛНО, А САМО СЛЕД
ИЗРИЧНО УКАЗАНИЕ ОТ МИНИСТЕРСТВОТО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

В първите часове след възникване на ядрена или радиационна авария
радиоактивният йод-131 постъпва в организма главно чрез вдишване, при което
сравнително бързо прониква в кръвта. За да се предотврати натрупването на йод131 в щитовидната жлеза се използват таблетки от калиев йодид, за да се насити
предварително щитовидната жлеза с нерадиоактивен йод и по този начин да се
блокира последващо постъпление на радиоактивен йод в нея.
Съгласно Наредба № 28 на МЗ:
- лицата на възраст над 12 години не трябва да приемат повече от 2 таблетки
калиев йодид дневно, като профилактиката не трябва да бъде повече от 10 дни;
- за новородените до 1 месец се разрешава еднократно само една четвъртинка
от стандартната таблетка калиев йодид /65mg /.
Начин на употреба на йодните таблетки:
Вземат се след ядене, като се натрошават и поемат с много течности, за да се
избегне или намали нежелано дрзнене на стомашно-чревния тракт.
Възможни странични ефекти при приемане на йодни таблетки:
-

метален вкус;
гадене и повръщане;
стомашно неразположение
зачервяване на кожата;
сърцебиене.

Йодните таблетки предпазват само щитовидната жлеза от попадане на
радиоактивен йод в нея, но не защитава от други радиоактивни вещества, които
могат да бъдат отделени при ядрена или радиационна авария.

ПУНКТОВЕ ЗА РАЗДАВАНЕ НА ТАБЛЕТКИ С
КАЛИЕВ ЙОДИД

№ по
ред
1.

Място на пункта и адрес

Отговорник

74 СОУ „Гоце Келчев”, ж.к. „Връбница” 1

2.

61 ОУ „Св. Св. Кирил и Методий, ж.к. „Връбница” 2,
бул. „Ломско шосе” № 186

3.

140 СОУ „Иван Богоров”, ж.к. „Обеля”2

4.

62 ОУ „Христо Ботев”, кв. Обеля, ул. „1-ва”, № 26

5.

70 ОУ „Св. К. Охридски”, кв. „Модерно предградие”,
ул- „Адам Мицкевич” №10

6.

Читалище „Св. Св. Кирил и Методий”, бул. Европа” № 20

7.

146 ОУ „П. Евтимий”, с. Волуяк, ул. „Зорница” № 63

8.

175 ОУ „Васил Левски”, с. Мрамор,
ул. „Св. Св. Кирил и Методий”

Таблетките се съхраняват в сградата на администрацията на район
„Връбница” – стая № 301.
В пунктовете за раздаване се доставят с 3 /три/ броя леки автомобила.

