
Защо недостигът на газ или прекъсване на електрическата 
енергия ме засягат? 
 

Защото ... 
Какво мога да направя сега? 
Какво да правя при спешен случай? 
- Парното е студено 
- Снабдяването с вода е ограничено 
- Електрическото осветление отслабва 
- Печката, фурната или микровълновата печка вече не работят 
- Фризера-/хладилника се размразяват  
- Електронните източници на информация вече не функционират 
- Комуникационната мрежа прекъсва за кратко време  
- Електрическите медицински апарати не работят 
- Спира осигуряването на гориво  
- Електронните каси в магазините вече не работят 
- Банковите автомати няма да работят 
- … 
 

Какво мога да направя сега? 
Всяко домакинство трябва още днес да се подготви така, че някой ден да може да се справи 
без помощ отвън! 
- Да се запаси с храна, вода за пиене и хигиенни материали за 10 дена  
- Къмпинг-/газов котлон или грил да бъдат в готовност (вкл.горивото за тях) 
Внимание: Употреба само на открито! 
- Да имате на разположение радио на батерии (вкл.резервни батерии) (или „Kurbel“ радио на 
слънчеви батерии с манивела)  
- Да се запасят предварително домашната аптечка и личните лекарства  
- Да се подготви запас от свещи, запалки/кибрит и ръчни фенерчета  
Внимание: Има висок риск от пожар! 
Непремено използвайте функциониращ датчик за дим! 
Пожарогасителят също трябва да бъде под ръка! 
- Да се вземат предпазни мерки за обслужваните и обгрижваните хора 
- Да се уговори място за среща при спешен случай 
- Да се приготвят пари в брой за 10 дена (на дребно) 
- Да се инсталира предупреждаващо приложение (App) (напр.  „NINA“) 
 

Какво да правя при спешен случай? 
- Да се изключат всички електрически уреди, за да се намали опасността и да се предотврати 
натоварването на електрическата мрежа 
- Включете радиото! От там може да се получи информация от органите на власта или 
доставчика на енергия 
- Употреба на приложение (App) за получаване на информация 
- Внимавайте за това, дали наблизо около вас някой не се нуждае от помощ 
след спиране на електричеството 
- Проверете храната в (фризера) хладилника 
- Проверете за взетите мерки, приспособете евентуално предпазните мерки, допълнете отново 
запасите 
 
Още информация за тази и други теми можете да намерите на страницата на Министерството 
за защита на населението и помощ от катастрофи (ВВК) 



https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html 
 

Използвайте времето да се подготвите така, че при спешен случай да 
бъдете готови и да реагирате спокойно! 

https://www.bbk.bund.de/DE/Home/home_node.html

