
 

 

 

 

 

 

 

 

СИГНАЛИ за ранно предупреждение и оповестяване на населението на 

територията на Република България 

 

Сигналите за ранно предупреждение и оповестяване на населението на територията 

страната са: 

 

- „Национален сигнал за тревога”; 

- „Национален сигнал за край на тревогата”; 

- „Въздушна опасност”; 

- „Отбой от въздушна опасност”. 

  

Те се разпространяват и излъчват посредством: 

  

- Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия чрез 

акустични сирени; 

- Подсистема на автоматизираната система за оповестяване на ГДГЗ чрез 

електромеханични сирени; 

- Програмите на БНТ, БНР, операторите на радио и телевизионни програми с национално и 

регионално покритие; 

- Радио-ретранслационните възли / уредби, инсталирани в населените места; 

- Локалните автоматизирани системи за оповестяване, експлоатирани в потенциално 

опасните обекти. 

  

Видът и акустичните характеристики на посочените сигнали са дадени в таблицата. 

№ Наименование 

на сигнала 

Описание По какво се предава Бележки 

1. „Национален 

сигнал за 

тревога” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 мин. със 

скокообразно изменение на 

честота от 700 до 1000 херца 

с период на повторение 8 

секунди. 

Акустични сирени в 

градовете: София, Варна, 

Бургас, Русе, Плевен, 

Кърджали, Смолян, 

Пазарджик, Пловдив и 

Монтана. 

Излъчва се при бедствие, 

а два пъти в годината - на 

1 април и 1 октомври - за 

тренировъчни тестове. 

2. „Национален 

сигнал за край 

на тревогата” 

Непрекъснат вой от 

акустични сирени с 

продължителност 3 минути 

Акустични сирени в 

градовете: София, Варна, 

Бургас, Русе, Плевен, 

Излъчва се след 

преминаване на 

опасността от бедствието, 



 

 

с честота 450 херца. Кърджали, Смолян, 

Пазарджик, Пловдив и 

Монтана. 

а два пъти в годината - на 

1 април и 1 октомври - за 

тренировъчни тестове. 

3. „Въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 

акустични и 

електромеханични 

сирени с 

продължителност 3 

минути с плавно изменящ 

се звук през 15 секунди с 

честота от 100 до 450 

херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се при 

необходимост и 

ежегодно на 2 юни за 

отдаване на почит на 

Христо Ботев и на 

загиналите за 

свободата на България. 

4. „Отбой от 

въздушна 

опасност” 

Непрекъснат вой от 

електромеханични 

сирени с 

продължителност 3 мин. с 

честота 450 херца. 

Акустични и 

електромеханични 

сирени на територията 

на цялата страна. 

Излъчва се след 

преминаване на 

опасността от въздушно 

нападение. 

 

ПРАВИЛА ЗА ПОВЕДЕНИЕ ПРИ ПОДАВАНЕНА СИГНАЛ “ВЪЗДУШНА ОПАСНОСТ” 

Сигналът за оповстяване при „Въздушна опасност" е непрекъснат вой от акустични 

и електромеханични сирени с продължителност 3 минути, с плавно изменящ се звук. 

  

Най-важното, което трябва да се знае е, че при подаването на този сигнал, трябва 

да се запази самообладание. Спокойно и разумно да се предприемат следните 

действия: 

  

1. Ако сигналът ви завари вкъщи: 

- помогнете на децата, на възрастните и на болните членове на вашето семейство; 

- изключете електрическата, газопроводната и водопроводната мрежа и загасете 

печките; 

- вземете личните документи, средствата за индивидуална защита, за първа 

медицинска помощ, лични вещи, храна и вода; 

- затворете вратите и прозорците, заключете жилището и предупредете съседите; 

- бързо заемете определеното Ви укритие ; 

  

2. Ако сигналът ви завари на работа или в училище: 

- пo указания на ръководството прекъснете работа; 



 

 

 

 

 

 

 

 

- бързо се насочете към укритието на вашето ведомство, учреждение, фирма; 

- учебните занятията се преустановяват и децата се отвеждат от учителите в 

укритията; 

-  

при работа на полето, бързо се укрийте  в подготвени или естествени укрития 

(оврази, канавки, дерета и др.), при възможност укрийте техниката и животни; 

  

3. Ако сигналът ви завари на обществени места, на улицата или в транспортно 

средство: 

- внимателно изслушайте указанията на органите по реда и се отправете към най-

близкото укритие; 

- ако сте на улицата, спазвайте указанията на органите по реда, ако няма наблизо 

скривалище, укрийте се под мост,подлез или канавка; 

- ако сте в транспортно средство, изчакайте спирането му и се отправете към най-

близкото скривалище, подлез или мост; 

  

4. При сигнал “Отбой от въздушна опасност” – непрекъснат вой на сирени в продължение 

на три минути, напуснете укритията. Изпълнявайте указанията на МВР-Гражданска защита, 

полицията и другите органи, осигуряващи обществения ред. 

 


