СПРАВКА
за отразяване на становищата по проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за
медицинско осигуряване и здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария
№
1

Участник в
общественото обсъждане
Писмо с рег. № 66-00701/16.12.2020 г.
Министерство на
вътрешните работи,
Главна дирекция
„Пожарна безопасност и
защита на населението“

Приема/неприема
предложението
1. Параграф 8, т. 3 от проекта на наредбата да Приема се.
придобие следния вид:
„3. Създава се нова ал. 4:
„(4) Действията по ал. 3, т. 3, 4 и 5 се извършват
съвместно с аварийни екипи на другите
компетентни структури на единната спасителна
система, участващи в реагирането.“
2. Параграф 19 от проекта на наредбата да Приема се.
придобие следния вид:
„§ 19. В чл. 21, текстът преди т. 1 се изменя така:
„За осигуряване на контрол на радиоактивното
замърсяване специализираните медицински екипи
и аварийните екипи на другите компетентни
структури на единната спасителна система
извършват следните дейности:“
3. В чл. 21 от Наредба № 28 от 2006 г. за условията Приема се.
и реда за медицинско осигуряване и здравни норми
за защита на лицата в случай на радиационна
авария се използва понятието „аварийна зона“,
което не кореспондира с терминологията, въведена
в Закона за безопасно използване на ядрената
енергия и Наредбата за аварийно планиране и
аварийна готовност при ядрена и радиационна
авария.
4. С § 23 и § 26 от проекта на наредбата се въвежда Приема се.
понятието „йодна блокировка на щитовидната
жлеза“ вместо „йодна профилактика. В тази връзка
е необходимо да се направят промени в
Приложение № 1, т. VI и в Приложение № 6,
Предложение/Мнение
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където
се
използва
понятието
„йодна
профилактика“
5. Предвид писмо, изх. № 66-00-17/24.03.2020 г., на Приема се.
главния държавен здравен инспектор, предлагаме
да се прецени необходимостта от промяна на
възрастовата граница за прилагане на йодна
профилактика/йодна блокировка на щитовидната
жлеза, определена в Приложение № 8 към чл. 29 от
Наредба № 28 от 2006 г. за условията и реда за
медицинско осигуряване и здравни норми за
защита на лицата в случай на радиационна авария

Мотиви

В съответствие с публикувано от СЗО
през 2017 г. ръководство: Iodine
thyroid blocking. Guidelines for use in
planning for and responding to
radiological and nuclear emergencies.
1. При разработване на планове за
прилагане на стабилен йод трябва да
се
имат
предвид
следните
съображения:
• най-голям радиозащитен ефект се
очаква за деца, юноши, бременни и
кърмачки;
• за лица над 40 години е по-малко
вероятно
да
се
повлияят
от
радиозащитния ефект.
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