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Снимка „ДФ-Антоново-2017”

АНТОНОВО
2019 г.
История на разпространените екземпляри:
Екз.
№
Екз.1
Екз.2
Екз.3

Организация/структура

Представител

Подпис

Общински съвет Антоново
Община Антоново – стая №23
Дежурна стая №1
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ИСТОРИЯ НА НАПРАВЕНИТЕ ПРОМЕНИ В ПЛАНА
Промените в плана се извършват от лицето определено за координатор на Общ.ПЗБ и секретар на Общински съвет за намаляване на риска от
бедствия – гл.специалист в дирекция „АПИО”, той е и секретар на Щаба за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия. За отразяването на
направени промени във всичките екземпляри на ОПЗБ, определеното длъжностно лице от съответната структура на ЕСС извършила промяната,
размножава страниците с промени заедно с таблицата "История на промените" и ги изпраща на координатора и точките за контакт на останалите
структури на ЕСС, които подменят съответните страници в техните екземпляри от плана.
ИСТОРИЯ НА ПРОМЕНИТЕ:
Про- Дата
мяна
№

Променена част, страница/и

Дата на
изпращане

От кого е
изпратена
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ИЗПОЛЗВАНИ СЪКРАЩЕНИЯ:
АЕЦ – Атомна електроцентрала
АЯР – Агенция за ядрено регулиране
БЧК – Български червен кръст
ВиК – Водоснабдяване и канализация
ГДПБЗН – Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
ДПРО – Държавно предприятие „Радиоактивни отпадъци“
ДФ – Доброволно формирование
ЕЕНСП – Единен европейски номер за спешни повикания
ЕООД – Еднолично дружество с ограничена отговорност
ЕСС – Единна спасителна система
ЕТ – Едноличен търговец
ЗБИЯЕ - Закона за безопасно използване на ядрената енергия
ЗЗБ - Закон за защита при бедствия
ЗИДЗЗБ – Закон за изменение и допълнение на закон за защита при бедствия
ЗООС – Закон за опазване на околната среда
ЗУТ – Закон за устройство на територията
ИЙЛ – Източници на йонизиращи лъчения
ИСЗ – Индивидуални средства за защита
МКВП – Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане
МО – Министерство на отбраната
МОСВ – Министерство на околната среда и водите
МС – Министерски съвет
МШК – Медведев-Шпонхойер-Карник
НИМХ – Национален институт по метеорология и хидрология
НСИ – Национален статистически институт
НСНРБ - Национална стратегия за намаляване на риска от бедствия
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НСРПО - Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия
ОА – Областна Администрация
ОДБХ – Областна дирекция по безопасност на храните
ОДМВР – Областна дирекция на Министерството на вътрешните работи
ОДСП – Областна дирекция „Социално подпомагане“
ООД - Дружество с ограничена отговорност
ОПЗБ - Областен план за защита при бедствия
ОПУ – Областно пътно управление
ОСНРБ - Областен съвет за намаляване на риска от бедствия
ОЦ – Оперативен център
РЦСМП – Регионален център за спешна медицинска помощ
СМП – Спешна медицинска помощ
СНРБ - Съвет за намаляване на риска от бедствия
ФПЧ - Фини прахови частици
ЦСМП - Център за спешна медицинска помощ
Ч – Официалното време в Република България, в което е възникнала криза, бедствие или извънредна ситуация, изискващи въвеждане на настоящия план.
ЮЛ – Юридически лица
ПЗБ - План за защита при бедствия
ПСПВ – Пречиствателна станция за питейни води
РДГ – Регионална дирекция по горите
РДПБЗН – Регионална дирекция “Пожарна безопасност и защита на населението”
РЗИ – Регионална здравна инспекция
РИОСВ – Регионална инспекция по околната среда и водите
РО – Ръководител на операциите
РПМ - Републиканската пътна мрежа
А.ЧАСТ ПЪРВА- ОСНОВЕН ПЛАН
Раздел І.
ВЪВЕДЕНИЕ В ПЛАНА
1.Основание за разработване на плана.
Планът за защита при бедствия на община Антоново е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 и чл. 65б от Закона за защита при
бедствия и във връзка с Указания за разработването и готовността за изпълнението на планове за защита при бедствия от Съвета за
намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет на Република България.
2.Цел и основни задачи на плана.
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2.1.Цел. Общата цел на настоящия План за защита при бедствия (ПЗБ) е насочена към предоставянето на възможност за ефикасно и ефективно
управление на опасностите и рисковете, което изисква координиран подход. ПЗБ определя стратегическата насока в съответствие с Националната
стратегия за намаляване на риска от бедствия (НСНРБ), осигурявайки рамката за непрекъснато подобряване на защитата при бедствия.
ПЗБ има следните цели:
 Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на риска от бедствия чрез партньорство и по-добра координация. Укрепване на
връзките и взаимодействието между институциите, ведомствата, организациите и др. участващи в защитата при бедствия на
територията на областта.
 Намаляване на рисковете от природни и причинени от човека опасности по разходо-ефективен начин.
 Свеждане до минимум неблагоприятното въздействие на опасностите върху човешкия живот, социалната и икономическата структура
на общности, инфраструктура, собственост и природната среда.
 Създаване на способности за реагиране и възстановяване от природни и технологични бедствия. Насърчаване на съвместното планиране
и действия за защита при бедствия между отделните институции/ведомства и общности.
2.2.Основни задачи.
1.Създаване организация за своевременно оповестяване и събиране на членовете на кризисния щаб.
2.Изграждане и поддържане в готовност на система за управление, наблюдение и контрол, незабавно информиране и оповестяване на населението и
силите на единната спасителна система за създалата се обстановка.
3.Създаване на групировка от сили и средства за провеждане на СНАВР в огнището на поражение.
4.Осигуряване на необходимите защитни съоръжения, ИСЗ, ваксини и медикаменти за профилактика в максимално кратки срокове за тяхното
използване.
5.Въвеждане на радиационен, химически и биологически контрол за замърсеността на околната среда и строго спазване на санитарно-хигиенните и
растителнозащитни мероприятия.
6.Поддържане на реда и сигурността в бедстващите райони и опазване на държавното и личното имущество на гражданите.
7.Създаване условия за бързо привеждане на общината за работа при опасност или възникване на бедствена ситуация.
8.Осигуряване на регулярни прогнози за времето и прогнози за разпространение в атмосферата на радиоактивни или токсични вещества.
9.Създаване на резерви от финансови и материални средства за провеждане на СНАВР и ликвидиране на последиците от бедствия.
3. Описание на географския район.
Териториални административни граници на общината.
Карта №1
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3.1.Физикогеографска характеристика на общината.
Община Антоново е разположена в Североизточна България, в югозападната част на Търговищка област. На север, североизток и изток граничи с
общините Попово, Търговище и Омуртаг(Търговищка област), на югоизток – с община Котел (Сливенска област), а на югозапад и на северозапад – с
общините Елена, Златарица и Стражица (Великотърновска област). Община Антоново се явява гранична за споменатите три области. В посочените
граници заема площ от 472 кв.км. Територията се намира в пред-балкана. В пределите на общината се включват нископланинската област Сланник,
Антоновските възвишения, долините на Голяма река и Стара река. Върху характера на релефа в района оказва влияние граничното положение между две
11

физикогеографски области-Дунавската равнина и Стара планина. Той е предимно хълмист, разнообразен от равнини, долини разширения и ниско
планински възвишения, силно разчленени от ерозионните процеси на течащите води на Стара река, Голяма река и техните притоци.
4. Аудитория, за която е предназначен Общинският план за защита при бедствия (ОПЗБ):
4.1.Членовете на общински съвети за намаляване на риска от бедствия; Приложение №1
4.2.Членовете на Общинския щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия; Приложение №1.1.
4.3.Членовете на областния съвети за намаляване на риска от бедствия;/ Приложение №1.2/.
4.4. Частите на Единната спасителна система; Приложение №2
4.5. Доброволно формирование „ДФ-Антоново-2017”; Приложение №2.1.
4.6. Населението и гостите на община Антоново – информиране и запознаване с опасностите и
рисковете, които ги застрашават.
5.Детайлно описание на структурата на ПЗБ.
Планът е разработен с обхват и съдържание съгласно представената в т. 5.1 структура.
Плановете за конкретни специфични опасности (за наводнение, земетресение, ядрена или радиационна авария по чл. 9, ал. 2 от ЗЗБ, външните аварийни
планове по чл. 108, ал. 1от ЗООС) и други помощни планове са изготвени като отделни части към ПЗБ.
5.1. Структура и съдържание на Общинския план за защита при бедствия:

 Заглавна страница
 Съдържание
 Документи за съгласуване и приемане на плана
 История на разпространените екземпляри от плана
 История на направените промени в плана
 Раздел I. Въведение
 Раздел II. Профил на риска
 Раздел III. Превенция
 Раздел IV. Готовност
 Раздел V. Реагиране
 Раздел VI. Възстановяване и подпомагане
 Раздел VII. Мониторинг и оценка
 Раздел VIII. Специфични планове
 Раздел IХ.Приложения
6. Връзка между Общ.ПЗБ и другите планиращи документи, касаещи защитата при бедствия.

12

фиг.1
За изпълнение на целите на Националната програма за
намаляване на риска от бедствия и във връзка с
намаляване на рисковете, определени с настоящия план
се разработва Общинска програма за намаляване на
риска от бедствия.
За изпълнение на целите на областната програма за
намаляване на риска от бедствия и във връзка с
намаляване на рисковете, определени с общинските
планове за защита при бедствия, се разработват
общински програми за намаляване на риска от бедствия.
Областният ПЗБ включва изпълнение на задачите,
произтичащи от националния ПЗБ, а общинските
планове – изпълнение на задачите, произтичащи от
областния ПЗБ.(фиг.1) Общинският ПЗБ е свързан с
плановете за защита при бедствия на област Търговище.
Органите на централната изпълнителна власт и
съставните части на единната спасителна система
разработват планове за защита при бедствия за
изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и общинско ниво.
Разработването на планове за защита при бедствия и програми за намаляване на риска от бедствия, и осигуряването на свързаност между тях ще
позволи изпълнението на целите на Националната стратегия за намаляване на риска от бедствия.
7. Процес на разработване, съгласуване и актуализиране на Общ.ПЗБ.
Общ. ПЗБ се разработва, съгласува и приема по реда на ЗЗБ (чл. 9, ал. 10 и 11 ЗЗБ).
Общинският план за защита при бедствия се разработва от съвета по чл. 65а, ал. 1 от ЗЗБ. Планът се съгласува със съвета по чл. 64а, ал. 1 от ЗЗБ и влиза
в сила след приемането му от Общински съвет-Антоново. Планът за защита при бедствия се преразглежда и актуализира най-малко веднъж на 5 години,
след всяко въвеждане, както и при промяна на нормативната уредба, свързана с изпълнението му (чл. 9, ал. 14 ЗЗБ). Предвидена е законова възможност
за преразглеждане на Общ.ПЗБ по всяко време от ОСНРБ (чл. 9, ал. 16 ЗЗБ), като при необходимост могат да бъдат изменени, допълнени, отменени или
заменени по съответния ред. Прегледа на Общ.ПЗБ може и да не доведе до изменение, допълнение, отмяна или замяна на плана.
Раздел ІI.
ПРОФИЛ НА РИСКА
В този раздел са описани и анализирани рисковете, свързани с опасностите, като се определят приоритети за управление на риска, свързани с Община
Антоново.
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Профилът на риска осигурява широка картина на природната, социалната, инфраструктурната и икономическата среда в района на действие на СНРБ и
посочва вероятността от въздействие на различните опасности върху общността.
1. ЦЕЛ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ „ПРОФИЛ НА РИСКА”.
1.1.Цел на плана. Целта на раздела е да характеризира средата на риска и да предостави основа(базирана на факти и доказателства) за приоритизиране
на ресурсите и усилията в планирането на защитата при бедствия, основано на управлението на риска.
1.2.Основни компоненти на раздел ПРОФИЛ НА РИСКА:
 Описание на природната, социалната и икономическата среда и инфраструктурата в съответния район на действие на СНРБ.
 Описание на всички рискове, които биха могли да окажат въздействие в съответния район на действие на СНРБ, и характеристика на тяхната
вероятност и последствия.
 Качествена оценка на рисковете в съответния район на действие на СНРБ.
 Преценяване и приоритизиране на рисковете и идентифициране на потенциални мерки за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и
възстановяване.
2. ОПИСАНИЕ НА ПРИРОДНАТА, СОЦИАЛНАТА И ИКОНОМИЧЕСКАТА СРЕДА И ИНФРАСТРУКТУРАТА В ОБЩИНА АНТОНОВО.
2.1.Описание на природната среда.
2.1.1.Релеф.
Релефът на общината е хълмист и ниско планински. Територията ѝ изцяло попада в пределите на Източния Предбалкан. В северните и северозападни
части на община Антоново се простират източните разклонения на Антоновските височини, разположени между долината на Голяма река на север и
изток, долината на река Карадере на юг и границата с община Стражица на запад. На около 400 m северно от село Девино се издига най-високата им
точка – връх Лягулите 531,7 m. Районът източно от долината на Голяма река и северно от язовир „Ястребино“ се заема от западните части на
платото Кедикбалкан. На 1 km северно от село Любичево се намира най-високата му точка от 488,3 m на територията на общината. Южно
от Антоновските височини и платото Кедикбалкан е разположена хълмистата историко-географска област Сланник. В най-западната ѝ част, на около 2
km западно от село Стара речка, на границата с община Златарица, в коритото на Стара река се намира най-ниската точка на общината –125 m н.в. В
крайните югозападни части на общината попадат най-източните разклонения на Еленските височини. В тях, на границата с община Елена, югозападно от
заличеното село Саровци се намира най-високата точка на община Антоново – 832,1 m. Районите разположени южно от областта Сланник се заемат от
северозападните ридове на ниската Лиса планина (част от Източния Предбалкан). На 2 km североизточно от село Манушевци, на границата с община
Котел се намира най-високата им точка в пределите на община Антоново – 810,6 m.
2.1.2.Геология.
Разкрити са находища на висококачествени глини, като по-значителните са в района на град Антоново, квартал “Еревиш”, селата Орач и Малоградец.
Геоложкият строеж на района, в който е разположена община Антоново се характеризира с наличието предимно на седиментите на долната креда –
отложения от хотрив и валанж и позволява провеждането на всички видове гражданско, жилищно и инженерно строителство
2.1.3. Климатична характеристика на общината.
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Климатът в община Антоново е умереноконтинентален. Продължителността на слънчевото греене е 22.50часа средно годишно. На юг, поради поголямата надморска височина, средната годишна температура е около 7 градуса, а в северната част тя е около 11градуса.Летните температурни
максимуми в северната част са 40 градуса, а в южната 37 градуса. Със специфични черти се отличава климатът в долината на Стара река. В резултат на
циркулацията на въздушните маси зимата тук е мека, почти без сняг, а пролетта настъпва рано.Това създава добри възможности за целогодишен отдих.
Ветровете в община Антоново са слаби, до умерени. Преобладаващи са западните ветрове, които са носители на главните влажни въздушни маси.
Средната годишна абсолютна влажност на въздуха е около 6,5мм. През зимата тя е най-ниска (3,5мм), а през юли е най-висока (около 12,6мм).
Средногодишните валежи в общината на юг достигат 900мм, а на север-600мм. Годишния минимум е през февруари, а годишния максимум-през
юни. Средния годишен брой на дните със снеговалеж е 50. Наличието на късни пролетни и ранни есенни слани е крайно неблагоприятно за
овощарството и зеленчукопроизводството. При нахлуване на студен фронт в края на пролетта и в началото на лятото често падат и градушки.
2.1.4.Околна среда.
 Въздух. Липсата на замърсяващи промишлени предприятия и топлоцентрали, на
големи животновъдни ферми, както и на пътни артерии или магистрали с висока интензивност на автомобилния трафик, предполагат сравнително
високата чистота на отделните компоненти
на околната среда – въздух, вода и почви.Община Антоново е екологично чист район. Налице е богато биологично разнообразие и територии с природна
значимост.
 Води. Цялата територия на община Антоново попада във водосборния басейн
на Стара река (десен приток на Янтра), която протича през нея в югозападната ѝ част в дълбока проломна долина със средното си течение. В този
си участък долината на реката е граница между Еленските височини на запад и Лиса планина на изток. През територията на общината протичат изцяло
или частично два по-големи десни притока на Стара река:
– Кара дере (27 km). Реката извира на 1 km северозападно от с. Вельово. Тече на северозапад, а северно от село Орач завива на запад и преминава през
историко-географската област Сланник в дълбока, на места каньоновидна долина. Влива се отдясно в Стара река, на 135 m н.в., на 1,3 km северозападно
от село Стара речка. Последните 2,5 km служи за граница между Търговищка и Великотърновска области. Площта на водосборният ѝ басейн е 124 km2,
което представлява 5,0% от водосборния басейн на река Стара река.
– Голяма река (най-големият приток на Стара река). Тя води началото си от Лиса планина в община Омуртаг. До вливането си в югоизточната част на
южния ръкав на язовир „Ястребино“ тече на север, а два km преди навлизането си в язовира – на запад също в община Омуртаг. След изтичането си от
язовира продължава в северна посока, в близост до село Разделци завива на запад и служи за граница на община Антоново с община Попово.
Северозападно от село Долна Златица напуска пределите на община Антоново. В целия този описан участък тече в дълбока, силно залесена,
каньоновидна долина. Неин основен приток е река Казъл дере (22 km, ляв). Тя извира под името Черна река на 745 m н.в. от Лиса планина, южно от
село Глашатай. Тече в източна посока в дълбока долина със стръмни десни и полегати леви склонове. Югоизточно от село Илийно, община Омуртаг
завива на север, преминава през язовир „Царевци“, пресича шосето София – Варна и заедно с Голяма река се влива в югоизточната част на южния ръкав
на язовир „Ястребино“, на 340 m н.в. Площта на водосборният басейн е 63 km2, което представлява 7,3% от водосборния басейн на Голяма река.
 Почви. Почвената покривка на общината е представена предимно от сиви и
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светлосиви горски почви. Те са подходящи за отглеждане на дървесни видове, както и на тревисти културни растения, които имат по-развита коренова
система (ръж, овес, картофи и др.). Хумусният слой е от 18 до 30 см.
 Управление на отпадъците.
Един от значителните проблеми за опазване на чистотата на природата, жизнената среда и екологичното равновесие е третирането на твърдите
битови отпадъци /ТБО/, които се явяват основен техен замърсител. В община Антоново събирането на ТБО се осъществява чрез етапно организирано
сметосъбиране за всички населени места в общината, определено по график, чрез заповед на кмета на общината. Образуваните и изхвърляни отпадъци на
територията на Община Антоново са 95 % битови и 5 % строителни. Община Антоново съгласно сключено споразумение от 03.11.2014 год. с общините
Омуртаг, Котел и Върбица участва в Регионално сдружение за управление на отпадъците – Регион Омуртаг заедно с общини Омуртаг, Котел и Върбица.
От тогава Община Антоново депонира своите смесени битови отпадъци на РД гр. Омуртаг.Считано от 2016 год. Община Антоново е пълноправен член в
Регионалното сдружение. Основната цел на сдружението е изграждане на устойчива система за управление на отпадъците, която да осигурява
необходимата структура за третиране на отпадъците, генерирани на територията на региона. След въвеждане на регионалната система дейностите по
управление на отпадъците се решават на регионално ниво. Новата общинска политика за управление на отпадъците налага, както координиране с
регионалната система, така и активно участие в установяването и развитието на регионалната организация. Чрез създаването на Сдружението всички
общини, участващи в него трябва да си поделят разходите по поддръжката, експлоатацията и мониторинга на съоръженията и да вземат общи решения за
бъдещото третиране на отпадъците.
2.2.Описание на социалната среда.
 Население.
 Демографска характеристика на общината. Анализът на демографското
развитие на община Антоново във всички негови аспекти е важен фактор за оценка на количествените параметри и на качествената характеристика на
населението, които под влияние на естествените и социално-икономическите процеси се променят непрекъснато. От друга страна, оценката на
демографския ресурс е фактор за развитие на икономиката и за планиране на социалната инфраструктура, необходима за обслужване на населението.
Динамиката в развитието на демографските процеси и измененията в структурите на населението през последните десетилетия оказват силно влияние
върху основните системи на обществото: икономическата, образователната, здравноосигурителната и системата за социална защита.
Демографските параметри на община Антоново са влошени, както и в останалите общини в Област Търговище. Текущата демографска ситуация в
общината се характеризира с продължаващо намаляване и застаряване на населението, намаляваща раждаемост и задържащо се високо равнище на
общата смъртност.
В общината живеят общо 7040 жители населяващи 56 населени места от които 1/един/ град и 55 села. От тях 22% живеят в гр.Антоново останалите 78%
живеят в селата.
Таблица№1.Брой жители по населени места в община Антоново
№

Приложение№3

Населено
място

Брой
населе-

Площ на №
Населено
землището
място

Брой Площ на
населе землището
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

ние
км/кв.
1751
25.076
32 с.Мечово
гр.Антоново
6
33 с.Милино
с.Божица
57
34 с.Моравица
с.Еревиш
11
4.107
35 с.Моравка
с.Банковец
12
8.473
36 с.Орач
с.Богомолско
12
8.267
37 с.Пиринец
с.Букак
74
13.601
38 с.Поройно
с.Великовци
86
6.528
39 с.Присойна
с.Вельово
26
6.515
40 с.Пчелно
с.Глашатай
2
41 с.Равно село
с.Голямо Доляне
14
9.012
42 с.Разделци
с.Горна Златица
0
43 с.Свирчово
с.Градинка
0
44 с.Свободица
с.Греевци
13
9.473
45 с.Семерци
с.Девино
62
9.700
46 с.Слънчовец
с.Длъжка поляна
293
10.255
47 с.Стара речка
с.Добротица
8
12.352
48 с.Старчище
с.Долна Златица
6
1.238
49 с.Стеврек
с.Дъбравица
446
13.520
50 с.Стойново
с.Изворово
0
51 с.Стройновци
с.Калнище
99
6.167
52 с.Таймище
с.Капище
80
11.471
53 с.Тиховец
с.Китино
152
5.252
54 с.Трескавец
с.Коноп
1
5.838
55 с.Халваджийско
с.Крайполе
48
9.578
56 с.Чеканци
с.Крушолак
0
6.648
57 с.Черна вода
с.Къпинец
99
8.431
58 с.Черни бряг
с.Кьосевци
349
19.321
59 с.Шишковица
с.Любичево
0
6.762
60 с.Язовец
с.Малка Черковна
72
10.279
61 с.Яребично
с.Малоградец
0
62 с.Ястребино
с.Манушевци
Данните са към 31.12.2018 г. - Общ брой жители:

ние
4
44
215
221
89
4
9
5
9
62
250
33
29
264
0
44
151
439
30
4
233
3
829
4
53
103
101
26
11
1
38
7040

км/кв.
2.142
5.792
11.574
11.974
6.165
6.522
6.511
4.844
9.863
11.890
11.310
15.269
1.624
9.082
5.319
7.803
38.057
3.623
7.143
1.713
10.479
3.756
10.877
16.094
6.352
3.683
7.868
13.582
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По данни от Таблица №1 се вижда че има седем населени места в общината без жители.
Движение на населението (1934 – 2019). До 1946г. населението на Общината непрекъснато е увеличавало своя брой. Липсата на изявен притегателен
център в годините на индустриализацията е изиграла своята роля и след 1946 г. населението започва да намалява.Динамиката в изменението на
населението на Общината е представена на следната
фиг.2.Тенденция в броя на населението в община Антоново
30000

2576926450
25000 23377
19340
20000
14719
12107
15000
10038
8679 7910 7902 7600 7526 7424 7495 7424 7343
7256 7140 7104 7060 7073 7055 7048 7034 7040
10000
5000
0

бр. д.
година

фиг.2:
Както се забелязва в периода 1946 – 2019 г. населението на община Антоново е намаляло три пъти и половина. В сравнение с други общини това
обезлюдяване е сравнително силно. Основната причина за намаляване на населението е миграцията към големите градове на страната и в чужбина, а
също така и към по – близките общински центрове Омуртаг, Търговище, Попово, Елена, Горна Оряховица, Велико Търново, Лясковец и др.
 Уязвими групи./Приложение №3.1./
Таблица №2
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Под трудоспособна възраст
мъже
жени
В трудоспособна възраст
мъже
жени
Над трудоспособна възраст
мъже

2019 г.
7040
3630
3410
1060
491
569
4270
2380
1900
1660
673
18

Показатели
жени

2019 г.
987

- Възрастни хора с умствена изостаналост
- Деца без родители или от социално слаби семейства
- деца и младежи с увреждания
- пълнолетни лица с умствена изостаналост
- пълнолетни лица с умствена изостаналост
- Възрастни лица в терминален стадий на заболяване
- Възрастни лица над 65 г. възраст
 Етнически разнообразие. Етническата принадлежност на хората е друга важна
характеристика на населението, защото влияе както върху възпроизводството, така и върху трудовата активност и общественото поведение. Етническата
група представлява общност от лица, близки по произход, бит, култура и език. При последното преброяване на населението и жилищния фонд към
01.03.2011 година населението на община Антоново възлиза на 6 262 души. Най-голямата етническа група в община Антоново е турската етническа
група, състояща се от 2 975 души, следва я българската с – 1 660 души и ромската с 1 212 души. Етническата им структура е представена в Таблица №3.

Таблица №3
Общо
Българи
Турци
Цигани
Други
Не се самоопределят
Не отговорили

Численост
6262
1660
2 975
1212
7
84
324

Дял (в %)
100,00
26,51
47,51
19,35
0,11
1,34
5,17

В община Антоново всички етнически групи съжителстват в атмосфера на толерантност и взаимно зачитане, не се наблюдават конфликти на
етническа основа. Доколкото има проблеми, те са икономически – безработица и бедност.
 Домакинства. Общ брой домакинства на територията на община Антоново 2323 броя.
2.3.Описание на икономическата среда.
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2.3.1.Стопанска характеристика на общината. Промишлеността в общината е слабо развита. Тук в Антоново работят завод за пътни знаци и
съоръжения с около 15 работници, Биопрограма с около 18 работници и цех за строителни декоративни елементи с 5 работника. На територията на
общината има условия за развитие на животновъдство, трайни насаждения, култивирано отглеждане на билки, диворастящи плодове.Запазената природа,
меката зима и чистите речни води в общината са добра предпоставка за развитие на селски, екологичен и ловен туризъм. Привлекателни зони за
краткотраен отдих са: крайбрежието на язовир Ястребино, с удобните си плажни ивици и възможностите, които предоставя за риболов и водни спортове,
поречието на река Стара река в района на с.Стара речка с новите минихотели за отдих и почивка.
Основни сектори на икономиката в общината:
1.Дърводобив
2.Лека промишленост
3.Транспорт
4.Селско горско и ловно стопанство
5.Търговия
6.Металообработване
7.Туризъм
Основни работодатели в общината:
1.РПК”Единство” град Антоново
2.Завод за пътни знаци и съоръжения
3.”Биопрограма”-АД
4. Общински фирми -”Тузлушки гори” –ЕООД и „Тузлушка земя” ЕООД
5. Цех за строителни декоративни елементи с.Ястребино
6.”ВИК”- Антоново
7. ПСПВ- с.Ястребино
8. Бензиностанция и газостанция „Петрол”АД гр.Ловеч – 2 броя.
9. Бензиностанция и газостанция „Йоана”
10. Бензиностанция „СИМИ” ЕООД-гр.Елена – с.Стеврек
11. НДК -Ястребино
12.”Биоелит”с.Таймище

2.3.2..Водностопаска характеристика на общината.
 Водоснабдителни и канализационни системи;
Водоснабдяването на населените места и стопанските обекти се осъществяват от „ВИК” ООД – град Търговище, експлоатационен район град
Антоново. На територията на общината е изградена една пречиствателна станция за питейни води в село Ястребино и една пречиствателна станция за
отпадни води в град Антоново. Водоснабдени са 48 населени места с 30 помпени станции. Канализационна мрежа има в гр.Антоново и частично в три
населени места.
 Напоителни и отводнителни системи;
Напоителен открит канал преминава през землището на с.Любичево, с.Присойна и с.Разделци. Канала започва началото си от язовир Ястребино и
продължава за с.Априлово общ.Попово с дължина 13 км. и широчина 6 м. с 4 бр. дюкери.
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Хидроенергийни обекти - в община Антоново няма.
Корекции на реки и брегозащитни съоръжения (защитни диги и подпорни стени с височина над околния терен); защитни диги има в с.Стеврек.
В отделна група трябва да се систематизират наличните в територията на общината язовири, независимо от техния размер или начин на
ползване. Приложение №4

2.3.3.Транспортна характеристика на общината.
На територията на Общината е развит само автомобилният транспорт. Развитието на пътната мрежа е силно повлияло от основния транспортен
коридор, формиран от първокласен път / І - 4 – София – Варна/, който разсича територията на Общината в посока запад – изток с дължина
22км.Третокласни пътища с важно стопанско значение на територията на Общината са: Антоново – Попово – Русе; Омуртаг – Стеврек – Елена, а също
така и пътя Омуртаг – Попово в отсечката Моравка – Коноп/100.3км..Четвъртокласната пътна мрежа е с дължина 135 км./Таблица№4/ и има подчертано
локално значение. Така формираната транспортна система на община Антоново е предпоставка за едно перспективно развитие на Общината като
транспортно – комуникационен център с регионално и национално значение. Общата гъстота на пътната мрежа е 198,5км. /1000кв.км. и е значително пониска от средната за страната-336км./1000кв.км.
Таблица №4
№

./Приложение №5/
Мяр
ОПУ
ка

Клас на пътищата

АМ
1
1
2
3
4
5
6
7
8
9

2
София - Варна
Антоново - Попово
Моравица - Стражица
Илийно - Стеврек
Добротица -Любичево
Антоново - Пчелно
Капище – Стара речка
Китино - Любичево
Общинска пътища
ВСИЧКО: 257.4км

3
км
км
км
км
км
км
км
км

4

Пътни Обходни
съоръже- маршрути
ния
I клас II клас III клас IV клас
5
22,1

6

7

8

9
8 броя

13.7
2.5
24.4
9.8
15.6
23.3
11.0
22.1

100.3

135
135

10
2 броя
2 броя
1 брой
няма
1 брой
1 брой
1 брой
1 брой

8броя

2.4.Описание на инфраструктурата в община Антоново.
Инфраструктура: жилища, обществени сгради и търговски обекти, транспортна инфраструктура, инфраструктура за доставките на основни стоки/услуги
(доставки на енергия, питейна вода, здравни услуги и др.), промишлена и селскостопанска инфраструктура;
2.4.1.Жилища, обществени сгради и търговски обекти.
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 Жилища – Всички жилища в населените места на територията на община Антоново са електрифицирани и водоснабдени. Канализацията на
територията на община Антоново не е добре развита. В гр. Антоново има канализационна мрежа, а в останалите населени места, само в някои от
по-големите села има изградена частична канализационна мрежа.
 Обществени сгради:
1. Общинска администрация;
2. Стара сграда Общинска администрация /поща/;
3. Сгради на кметства и кметски наместничества по населени места;
4. Сграда на Читалище „Хр.Ботев”;
5. Сгради на Читалища по населени места- 11броя
6. Участък полиция Антоново;
7. Районно служба пожарна безопасност и спасяване;
8. Център за спешна медицинска помощ;
9. Районна ветеринарномедицинска служба.
10. Сграда РСПБЗН
11. Сградата на Бюрото по труда;
12. Социални грижи;
13. Младежки дом и др.


Училища
СОУ „Св. Кирил и Методий” - гр.Антоново
Основно училище - с.Трескавец
Основно училище - с.Стеврек
Основно училище - с.Изворово

 Детски градини
ЦДГ- с.Стеврек
ЦДГ- с.Таймище
ЦДГ- с Трескавец
ЦДГ – с Изворово
ЦДГ – гр.Антоново
НДК- с.Ястребино


Хотели;
Хотел-Лако

 Търговски обекти.
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 Осигуряване с хранителни продукти:
Търговията и услугите са от особено значение за развитието на туризма. Те допълват туристическия продукт, създават условия за комплексно
обслужване, сигурност и комфорт на туристите. Нивото на търговските и битовите услуги в община Антоново е сравнително добро, като най-развити са
в общинския център Антоново. В останалите населени места има само магазини за хранителни стоки. Бензиностанции и автосервизи има само в гр.
Антоново.Търговските обекти за хранене, хранителните магазини, обектите за промишлени стоки на територията на община Антоново, които са
основните търговски обекти са посочени в следващата таблица №5: /Приложение№6
Таблица №5. Основни търговски обекти
N

Вид търговски обект

1
2

Хранителни магазини
Смесени магазини за търговия с храни и
нехранителни стоки
Ресторанти
Заведения за бързо хранене
Заведения за консумация на напитки и сладкарски
изделия
Временни обекти/ павилиони
Аптеки
Общо:

3
4
5
6
7

Брой
обекти
4
19
5
2
12
3
1
46

От данните става ясно, че основните търговски обекти в общината са смесените магазини за търговия с храни и нехранителни стоки, в населените места
извън общинския център/Приложение№6/. Тежкото състояние на общинската икономика и ниските доходи на населението не позволяват търговската
мрежа да се развива поради липса на рентабилност. Това е неблагоприятно и за развитие на туризма, тъй като е част от комплексното предоставяне на
туристическите услуги.


Бензиностанции и газстанции
1. Бензиностанция и газостанция „Петрол”АД гр.Ловеч – 2 броя.
2. Бензиностанция и газостанция „Йоана”
3. Бензиностанция „СИМИ” ЕООД-гр.Елена – с.Стеврек

2.4.2.Транспортна инфраструктура.
Сектор Транспорт.Разпределение на пътната мрежа в община Антоново.Приложение №5
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Таблица №6
Дължи
на км.
София – Варна
22.1
Антоново - Попово
13.7
Моравица – Стражица
2.5
Илийно - Стеврек
24.4
Добротица – Присойна – Любичево
9.8
Антоново – Орач – Стойново – Пчелно
15.6
Капище – Банковец – Длъжка поляна – Стара
12.0
речка
11.3
Китино - Любичево
11.0
Общо І+ІІІ
122.4
Иванча – Пиринец - Семерци
10
Попово – Антоново – Язовец
1
Пиринец – Семерци – Долна Златица
2.2
Пиринец – Семерци – Горна Златица
1.4
Антоново - Омуртаг – Изворово
4.1
Антоново – Омуртаг - Ястребино
1.9
Антоново – Ястребино – къща музей
2
Граница В. Търново - Черни бряг
6.2
Клон Черни бряг
1
Клон Девино
2.2
Антоново - Омуртаг – кв. Еревиш
5.3
Антоново - Шишковица
2.4
Антоново – Омуртаг – Божица
1
Антоново – Омуртаг – Поройно
6
Антоново – Омуртаг – Кьосевци- Стойново
5.4
Трескавец
2.3
Коноп
2.6
Долно Китино - Горно Китино – Цветница
3.2
Стеврек – Малко Доляне
5.3
Стеврек – Черна вода
7
Стеврек – Черна вода – Равно село
5.7
Великовци – Слънчовец
4.5

Клас Обхват

Вид настилка

І
ІІІ
ІІI
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Трошокаменна настилка
Асфалт

ІІІ
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
IV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
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2.4.3.Инфраструктура за доставките на основни
стоки/услуги (доставки на енергия, питейна вода, здравни
услуги и др.),
 Електроснабдяване;
 Енергетика,
подсектор
пренос
на
електричество:
Община Антоново се захранва от следните
електропроводи:
1. ЕП – 20 kw Илиино – Антоново
2. ЕП – 20 kw Любичево – Антоново
3. ЕП – 20 kw Камбурово – Антоново
4. ЕП – 20 kw Пиринец – Антоново
5. ЕП – 20 kw Керамичен цех – Антоново
6. ЕП – 20 kw п/ст Омуртаг – Антоново
7. ЕП – 20 kw Черни бряг – Антоново
8. ЕП – 20 kw Орач – Антоново

ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

Свирчево
Милино
Тиховец – Букак
Тиховец
Велево
Ястребино
Стара речка – Богомолско
Ст. речка – Мечово – Край поле
Халваджийско - Дл. поляна
Малоградец – Висино
Свободица – Малка черковна
гр. Антоново
Общо ІV клас
Общо І+ІІ+ІІІ+ІV

6.1
3
4.5
3.3
2.8
1.8
8.1
3.6
6.7
1.6
1.7
3
135
257.4

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт

Таблица 7. Електропреносна мрежа в община Антоново
Електропреносна мрежи
дължина в км.

мощност

трафопостове

187 км

20 kW

98 бр.

Таблица №8. Брой трафопостове по населени места
№
№
по
по
ред Населени места Брой ред
1.
31.
Антоново
16
2.
32.
Банковец
1
3.
33.
Богомолско
1
4.
34.
Букак
1
5.
35.
Великовци
1

забележка
Населени
места
Милино
Моравица
Моравка
Орач
Пиринец

Брой
1
1
2
1
1
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6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Вельово
Глашатай
Голямо Доляне
Горна Златица
Градинка
Греевци
Девино
Длъжка поляна
Добротица
Долна Златица
Дъбравица
Изворово
Калнище
Капище
Китино
Коноп
Край поле
Крушолак
Къпинец
Кьосевци
Любичево
Малка Черковна
Малоградец

1
1
0
1
0
0
1
1
3
1
1
2
0
1
2
1
0
2
0
3
5
1
1

Манушевци
Мечово

1
2

36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Поройно
Присойна
Пчелно
Равно село
Разделци
Свирчово
Свободица
Семерци
Слънчовец
Стара речка
Старчище
Стеврек
Стойново
Стройновци
Таймище
Тиховец
Трескавец
Халваджийско
Чеканци
Черна вода
Черни бряг
Шишковица
Язовец
Яребично
Ястребино

2
1
1
1
2
1
1
3
1
2
1
3
1
1
1
1
4
1
2
1
2
1
1
1
5
Общо 98 броя

Мрежата от ниско напрежение е 198 км. Районът е тежък за обслужване и поддържане, особено през зимния период. Има необходимост от закупуване
на трафомашини от 250 kw и подмяна на електропроводите на вътрешните мрежи в много от населените места.
 Далекопроводи
1.Електропроводната мрежа от 20 kV е общо 187 км.
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2. Далекопровод „Отечество” – 220kw – 1 бр.- застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица
3. Далекопровод „Тича”– 110kw - 1бр - застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица
 Питейна вода;
 Водоснабдяване и канализация:
Таблица №9
Дълж. в км.
км.
552.8

бр.
75

Водопроводни мрежи
Водоеми
Помпени станции
куб.м
бр.
Мощност л/ч
4164
32
65

Общите загуби на вода в системата са 61.65% и са главно за сметка на амортизираната и неефективно изградена преносна мрежа. Полезно
използваната вода на човек от населението е средно 65 л/час в денонощие. Водата е с не особено добри качества.За целта е изградено в с.Ястребино
пречиствателна станция за питейни води /ПСПВ/, за да се задоволят напълно нуждите на Общината.
Таблица №10
№

Населени места

Улична
мрежа
(км)

Водопр Отн.
мрежа дял
(км)

Общо
подадено
количество
м3/1 мес

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Антоново
Кв.Божица
Кв.Еревиш
Семерци
Банковец
Богомолско
Букак
Великовци
Велево
Глашатай
Горна Златица
Девино
Длъжка поляна
Добротица
Изворово

23
7
10.8
11.3
5
1.6
1.4
1.2
5.2
2.8
7.3
2.7
3.2
12.1
12

12.5
3
3.8
6.3
2
1
1
1
4
1
5
2
3
8
8

7740
60
460
350
50
50
40
80
80
50
100
130
100
500
5000

52
42.8
27
64
40
62
71
83
76
35
68
74
93
66
65

Полезно
използвана
вода на
Човек
л/ч.мес.
2234
49
53
337
36
36
29
75
69
38
79
118
76
261
215

Ка
н.
мре
жа
км
10
-

Отвеждан
е
на
отпадни
води
смесено
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16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50

Капище
Китино
Коноп
Крушолак
Кьосевци
Любичево
Малкачерковна
Малоградец
Мечево
Моравица
Моравка
Орач
Пиринец
Поройно
Присойна
Пчелно
Разделци
Стара речка
Старчище
Стеврек
Стойново
Стройновци
Таймище
Трескавец
Халваджийско
Чеканци
Черна вода
Черни бряг
Шишковица
Яребично
Ястребино
Язовец
Дъбравица
Свободица
Милино

2.5
10.1
4.1
2.5
13
20
2.6
7
1
6.4
9.8
9.5
9
15
10
12.4
20.8
5
3
7.2
2.4
1.1
5.5
11
1.1
2.3
3.3
5
3.2
2.9
5
11.1
1.5
1.9
1.5

2
6
3
2
6
12
1
5
4
7
6
3
5
3
5
12
2
3
5.5
1
1
4.4
9
1
2
2
4
2
1
4
2
1
1
1

74
59
73
74
46
67
38
71
62.5
77
63
34
25
27
40.3
57
40
100
76
41
95
72
81
98
95
60
80
62
1
80
18
66
52
66

130
800
350
120
560
270
110
300
800
130
90
60
30
35
700
140
130
700
35
15
400
2400
30
20
150
300
60
34
650
60
60
120

116
123
289
92
512
219
110
153
202
111
77
43
8
31
310
44
127
696
33
12
368
729
24
18
127
280
50
10
556
50
54
115

1.5
1.5
-

Септ.яма
Септ.яма
28

51

Долна Златица
Общо:

16
355.3

3
197.5

18.7

20
24541

20

-

-



Водни системи:
Язовири: Приложение №4
Ястребино
- 5000 дка
Долна Златица - 8.408дка
Семерци
- 48.717дка
Еревиш
- 8.713дка
Хидротехнически съоръжения – напоителен открит канал преминава през землището на с.Любичево, с.Присойна и с.Разделци. Канала започва от язовир
Ястребино и продължава за с.Априлово общ.Попово с дължина 13 км., широчина 5 м.и дълбочина 3,5м. с 4 бр. дюкери.
 Информационни и комуникационни технологии:


Електронни съобщителни мрежи-

Осигуряване на мобилни телекомуникации - на територията на община Антоново са монтирани радио съоръжения и техническо оборудване на
следните мобилни оператори:
 А1- 4бр.
 Теленор - 1бр.
 БТК /Виваком/– 4бр.
 Скат
На територията на общината има добро покритие на мобилните мрежи на А1,Теленор, Виваком в общинския център и известно затруднение при
осъществяване на мобилните връзки в с.Велево.
 Здравни услуги;
 Медицинска и болнична помощ.
Здравното обслужване е затруднено поради лошите транспортни връзки между населените места в Общината; липсата на техника; липсата на
квалифицирани кадри; ниската здравна култура на населението, липсата на финансови средства за обезпечаване на персоналното лечение. Най-големият
проблем за община Антоново в системата на здравеопазването е недостатъчният брой квалифицирани специалисти, които да заемат необходимите за
територията 5 индивидуални лекарски практики. До този момент са заети само 1 от тях, въпреки обявяването на свободните места в национален аспект.
Това, от своя страна, би довело до неоптимална обхванатост на населението със здравна помощ, което особено за община Антоново е много
неблагоприятно, поради съществуващата ниска здравна култура на голяма част от малцинственото население и повишения здравен риск.
Таблица №11. Лекарски практики
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Населени места
Община Антоново

Брой
население

Брой лекарски

От тях

практики

заети

незаети

7040

5

1

4

Вместоположение
МЦ – І - Антоново

За задоволяване на пълната потребност от медицинско обслужване Медицинският център си сътрудничи с, ОБ – Омуртаг и РБ – Търговище.
Лекарствени средства – 1бр.аптека/дрогерия/ –„Тибея”
 Пощенски и куриерски услуги:
 Територията на Община Антоново се обслужва от 8/осем/ броя пощенски станции с 12/дванадесет/ куриери.
 Финансови услуги;
 “Централна кооперативна банка”
 “D”Банк
 Три броя банкомати


2.4.4.Промишлена и селскостопанска инфраструктура;
 Промишленост; Промишлеността в община Антоново не е достатъчно развита. По отношение структурата и развитието на
промишлеността в обхвата на Търговищка област, Антоново се определя като община с ниска и много ниска степен на промишлено
развитие. Водещи производства са преработката на хранителни продукти и металообработването. Основни производствени фирми,
работещи в Общината:
 ПТС-Холдинг ЕАД-производствена база за пътни знаци и съоръжения. Единственото предприятие в България за производство на
пътни знаци и съоръжения.(Контактна информация: тел.06071/23-83,23-86, 23-85,).
 “Биопрограма” ЕООД – изкупуване на билки и заготовка.
 Цех за домашни декоративни елементи с.Ястребино.
 РПК-„Единство” гр.Антоново с предмет на дейност търговия и производство на хранителни изделия.
 Фирма „Лимекс” с предметна дейност производство на хляб и хлебни изделия.
 Общинските предприятия са 2 на брой като информация за имената, предмета на дейност, телефон за връзка и отговорни лица е
представена в следната таблица: Таблица№12
Таблица№12 Общински фирми
ОБЩИНСКА
ФИРМА
“Тузлушка гора” ЕООД
„Тузлушка земя”

ПРЕДМЕТ НА
ДЕЙНОСТ
Стопанисване на
общински гори и
дърводобив
Стопанисване на

ТЕЛ. ЗА
ВРЪЗКА
GSM0888205445

ЛИЦА ЗА
КОНТАКТИ
инж. Кирил Петров

GSM-

Сезгин Сюлейманов
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ЕООД

общинските земи

0889143431

Важно място в общинската икономика заема икономическа дейност “Селско, ловно и горско стопанство”
 Селскостопанска инфраструктура;
 Селско стопанство
Решение за преодоляване на негативните тенденции в икономическото развитие на общината може да се търси в развитието на селското стопанство, тъй
като този сектор има благоприятни условия за развитие. Най-голям е делът на териториите частна собственост, което е благоприятно за развитието на
селското стопанство и частния сектор. Данните за земеделските територии в общината показват, че по-малко от половината от селскостопанските
територии се обработват: 88 804 дка е общата обработваема земеделска земя в общината, продуктивността на земеделската земя е слаба, а обработваеми
поливни площи няма. Структурата на селскостопанската земя е представена в следващата таблица: Таблица №13.
Таблица №13. Структура на селскостопанската земя в община Антоново
вид

площ в дка

брой имоти

Ниви
Трайни насаждения

149 517,635

21 424

286,964
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Естествени ливади

11 259,030

1 878

-

-

106,010

22

42 589,332

4 407

195 581,469

5 747

Полски пътища

89 878,856

3 277

Необработваеми земи

31 363,506

3 852

Разсадници
Земи по §4 на ЗСПЗЗ
Мери и пасища
Гори
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Фигура 2. Относителен дял на видовете селскостопанска земя в община Антоново

Най-голям е относителният дял на горите – 37,57 % от общата територия на селскостопанската земя в общината, което се дължи на характера на релефа
на общината. Поради ниската продуктивност на земята, растениевъдството не е добре развито, а почвите са подходящи за някои видове трайни
насаждения, който към момента заемат едва 0,06 % от селскостопанските земи. Новите трайни насаждение са орехи, сливи и лешници, които се
отглеждат на площ от 273,308 дка.
Растениевъдство. Отглежданите култури на територията на общината са мека пшеница, овес, ечемик, просо, царевица и слънчоглед, а добивът от тях
е нисък. Продукцията им се произвежда на площ от 149 517,635 дка, което представлява 28,72 % от селскостопанската земя на община Антоново, но
продуктивността на културите е слаба, което се дължи на сравнително бедните почви. Това предполага приоритетно развитие на животновъдството.
Животновъдство. Отглежданите селскостопански животни в община Антоново са основно говеда, овце и пчели. Секторът животновъдство, според
вида на отглежданите животни в общината е представен в следващата таблица:
Таблица №14. Отглеждани селскостопански животни в община Антоново (към 2019 г.)
вид
Говеда (крави )

2019г.
3 113
32

вид

2019г.
110

Биволи
Овце

6802

Кози

1542

Свине
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Птици, в т.ч.и земи

3503

Пчелни семейства

3667

Делът на наличните бройки животни на територията на община Антоново, спрямо тези на територията на цялата област е 1/5 дял. Делът на
произведената животинска продукция е 1/6 дял от тази на областта. Данните от таблицата показват общо благоприятно развитие на животновъдството в
общината. По отношение на животновъдството, на фона на намаляването на общия брой отглеждани животни в област Търговище, в община Антоново
отрасълът се развива (предимно от дребни животновъди). Предоставяните субсидии и помощи по европейските схеми и мерки за подпомагане са добра
възможност за създаване и развитие на стопанства, като това от своя страна ще допринесе за подобряването на състоянието на икономиката като
цяло.Значителен интерес се проявява и към отглеждането на пчели. Броят на отглежданите пчелни семейства в общината нараства.
 Горско стопанство
Площта на земите за нуждите на горското стопанство е 194 795,002 дка, което представлява 37,57 % от територията на общината, като поголямата част от горите са държавна и общинска собственост. В сектора на горското стопанство работи общинската фирма „Тузлушка гора“ ЕООД,
която стопанисва общинските гори. Освен дърводобив и дървообработка, горският фонд на общината благоприятства развитието на свързаните с
горското стопанство дейности, като добив на билки, гъби, диворастящи горски плодове и т.н.
Таблица №15. Гори и ловни стопанства
Горски територии
Иглолистни гори
Широколистни и високостеблени гори
Гори за реконструкция
Издънкови гори
Горски пасища
Сечища
Поляни
Ниви в т.ч. дивечовъдни
Трайни насаждения
Дворни места

Площи в дка/хек
622 хек.
241,9 хек.
568,7 хек.
1503 хек.
1,5 хек.
2,8 хек.
152 хек.
847 дка
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Горски пътища и просеки
Скали, сипеи, ями, пясъци и др.

3,6 хек.
2,5 хек.

3. ОПИСАНИЕ НА РИСКОВЕТЕ ХАРАКТЕРНИ ЗА ОБЩИНАТА И ХАРАКТЕРИСТИКА НА ТЯХНАТА ВЕРОЯТНОСТ И
ПОСЛЕДСТВИЯ.
 За целите на оценката на риска са дефинирани четири области на вредните последствия:
 Социални последствия - последствия за хората и прекъсване на нормалната социална функция – потенциалният брой на загиналите, на
сериозно пострадалите или заболелите, както и броят на непосредствено засегнатите хора – евакуирани/преместени и временно настанени
лица;
 Последствия за инфраструктурата - поражения на сгради, съоръжения, прекъсване на доставките на основни стоки/услуги;
 Икономически загуби - общите загуби в лева за всички категории, включително разходите за лечение, разходите за незабавни или
дългосрочни мерки за възстановяване, разходите от прекъсване на икономическата дейност, косвени социални разходи и други преки и
косвени разходи;
 Последствия за околната среда - въздействие върху географията на района с последствия за околната среда, релефа, природните ресурси разходите за възстановяване на околната среда или щетите върху околната среда.
3.1. Рискове характерни за общината и области на вредните въздействия
 Списък с опасностите характерни за територията на общината:
 Земетресения;
 Наводнения.Речни наводнения; Скъсване на язовирна стена;
 Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ;
 Свлачища;
 Срутища;
 Ерозия;
 Силни бури;
 Градушки;
 Снегонавявания ;
 Поледици;
 Високи температури;
 Продължителни суши;
 Разлив на опасни вещества;
 Големи транспортни произшествия:
 Горски пожари; Пожари в земеделски територии;
 Животинска епидемия;
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 Човешка пандемия;
 Прекъсване на доставките на основна стока/услуга.
 Описание на рисковете:
 Земетресение.
Земетресенията се характеризират със своята непредвидимост, особено по отношение на времето, поради което причиняват големи по размер
негативни последици - жертви и пострадали сред населението, материални щети и др. От сеизмологична гледна точка България е разположена в АлпоХималайския сеизмичен пояс, характеризиращ се с висока сеизмичност. Въпросът за същинското прогнозиране - едновременното определяне на силата,
мястото и времето на земетресението, все още няма еднозначно решение в световен мащаб. Сеизмичната опасност не може да бъде контролирана, но
сеизмичният риск може да бъде управляван и намален. Намаляването на сеизмичния риск се осъществява преди всичко чрез подобряване на
устройственото планиране и инженерно-техническото проектиране, изграждането и експлоатацията на строежите. Територията на общината е
характерна с висока сеизмична активност и е сред класифицираните като “втори ранг земетръсно-опасни участъци” по Земята. Тази територия попада
под въздействието както на вътрешни (Горнооряховската сеизмична зона), така и на външни за страната сеизмогенни райони (Вранчански район –
Румъния, Мраморно-морски район – Турция) с очаквана интензивност до 8-ма по скалата на Медведев-Шпонхоер-Карник./Приложение №7/На базата на
установеното сеизмично райониране на страната, територията на общината попада в VІІІ зона по дванадесетстепенната скала /МШК/. При възникването
на разрушително земетресение на територията на общината ще се създаде възможно най-сложната обстановка:
 Пълни или частични разрушения на сгради. Най-много поразени и затрупани се очакват в гъсто населената градска част. Почти всички
пострадали ще се нуждаят от разкриване изпод развалини и спасяване от вторични фактори на поразяване, като пожари, взривове, наводнения и
др. аварии. На много места ще се активизират стари свлачища. Ще има недостиг от техника, оборудване и спасители за провеждане на СНАВР.
 Голяма част от обектите от националното стопанство ще излязат от строя за продължителен период от време, а поради къси съединения и
повредени инсталации в някои обекти е възможно да възникнат пожари и обгазяване с токсични газове. Гасенето на масовите пожари ще бъде
затруднено, а димът и евентуалните токсични газове ще представляват сериозна опасност за населението.
 Ще бъде нарушена дейността на основните инфраструктурни системи – електроенергийната, водопроводни и канализационни мрежи, телефонни
и др. комуникации, пътища.Електроенергийната система в общината ще бъде нарушена. Очакват се разрушения в различна степен по
електропроводите 20 и 110 кВ, като в по-голям обем те ще бъдат по електропроводите 20 кВ. Част от трафопостовете също ще излязат от строя.
 Водопроводната мрежа ще излезе от строя и ще бъде нарушено водоснабдяването на населението. Повреди се очакват в 48 бр. водоеми.
Питейната вода ще бъде силно замърсена. Също така в част от резервоарите ще се получат пропуквания. Допълнителни трудности ще има и с
основните магистрални водопроводи .
 Нарушена ще бъде дейността на автомобилния транспорт. Разрушения ще получат пътища и част от пътните съоръжения. Възможни са
пропуквания по язовирната стена на язовир Ястребино.
Ще се наруши съобщителната система вследствие на:
 Разрушаване на АТЦ, въздушната и подземната телефонна мрежа.
 Повреди по кабелно електропреносна мрежа /КЕМ/.
 Блокиране на GSM връзките.
Значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по
необходимост.
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Ще има недостиг на храни, питейна вода, лекарства, постеловъчен материал, посуда и на места за настаняване на останалите без подслон. В
засегнатите райони е възможно да възникнат епидемии в резултат на пълното разстройване на санитарно-хигиенните условия на живот и консумиране на
храни с изтекъл срок на годност.
Ще зачестят проявите на мародерства и кражби в засегнатите райони.
Възникването на бедствието ще доведе до масова паника сред населението, което ще доведе до увеличаване на броя на жертвите и ще затрудни
спасителните работи.
 Наводнение.
Речно наводнение
При обилни и продължителни валежи, и интензивно снеготопене, на територията на общината могат да възникнат наводнения, които да създадат
условия за нарушаване на транспортните връзки и нормалния ритъм на живот, както на населението, така и на обектите от националното
стопанство.Наводненията в община Антоново се характеризират с: наводнени подземни и полуподземни жилищни сгради, стопански постройки,
промишлени обекти, разрушени язовирни и подпорни стени, пътища и пътни съоръжения, нарушени водоснабдяване и електроснабдяване. Като цяло
релефът на общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно залети площи. Обилните валежи могат да доведат до
активизиране на стари свлачища, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре почистена отводнителна система. Другото, което може да се
случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване с наноси на определени пътни участъци и мостове, което ще
доведе до временно прекъсване на движението. Язовирите на територията на община Антоново незастрашават населени места в общината. Язовир
Ястребино е потенциално опасен за Велико Търновска област за което се наблюдава от Басейнова дирекция и Гражданска защита. Причините за скъсване
на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация или терористичен акт. От
реките преминаващи през населени места единствено „Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми по
поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек.
Скъсване на язовирна стена.
На територията на общината има изградени 4 бр. язовири. Приложение №4.
 Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ.
Опасност от радиоактивно замърсяване в община Антоново може да възникне вследствие на обща радиационна авария в АЕЦ Козлодуй или при
трансграничен пренос в резултат на авария в АЕЦ от съседни страни. /Приложение№8.1/
Радиационната авария представлява нарушаване границите на безопасна експлоатация, при което радиоактивни продукти или йонизиращи лъчения
излизат извън пределните норми и се налага прекратяване на нормалната работа на съдържащи източници на йонизиращи лъчения устройства и
оборудване. При обща авария радиоактивните продукти се разпространяват извън пределите на площадката на АЕЦ, което е предпоставка за облъчване
на населението, намиращо се на значителни разстояния от мястото на аварията, често пъти до хиляди километри. Общината попада извън 30километровата зона на АЕЦ Козлодуй. Естественият радиоактивен фон на територията на общината е средно около 0.2 μS/h (0.02mR/h). Той не оказва
вредно въздействие върху хората. И при двата вида замърсяване протичат ядрени реакции, при които се получават около двеста вида радиоактивни
вещества, които под формата на радиоактивен облак се разпръскват и замърсяват околната среда. Този облак се разпространява по посока на вятъра и със
скорост, приблизително равна на скоростта му. Най-опасни за човека са: Йод 131, Цезий 137 и Стронций 90. Рязкото увеличаване на замърсеността на
въздуха, почвата, водоизточниците, храните и фуражите с радионуклеиди ще наложи да се вземат спешни мерки за защита на населението/Раздават се
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йодни таблетки на населението,Приложение№9/, да се определят поведението и действията на хората в условията на повишена радиация при строг
дозиметричен контрол. При възникване на авария в един от реакторите на АЕЦ Козлодуй, Общината не е застрашена от попадане в зоните с висока
мощност на дозата (0,15 – 0,05 Sv), а също така не е застрашена и от попадане в зони с по-ниска мощност на дозата – до 0,05 Sv на радиоактивно
замърсяване. На територията на Европа има 207 действащи АЕЦ. При авария в някоя от тях, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в
атмосферата и при неблагоприятна за Република България метеорологична обстановка е възможно част от замърсените радиоактивни въздушни маси да
достигнат и да замърсят части от територията на страната.
Такава авария може да има много сериозни последствия извън площадката на авариралата
атомна централа, хранилище за отработено ядрено гориво или завод за ядрено гориво.
Аварията в такива обекти, разположени на повече от 600 км. от България не предполага предприемането на неотложни защитни мерки, като евакуация
или укриване например.
Въпреки това аварията може да има сериозно въздействие върху хранителната верига в някои случаи изискващ контрол на национално ниво на храните и
водоизточниците. Възможно е да има влияние и индиректно чрез вноса на храни и суровини от страни, които са били замърсени и от възможно
замърсени транспортни средства, преминали през засегнатите страни.
Трансгранични ефекти могат да възникнат и от обект, намиращ се на брега или в близост до големи водни площи. Радиоактивни вещества, изпуснати от
такива обекти могат да бъдат пренесени на големи разстояния от водните течения. Трансгранични ефекти могат да възникнат и в случаите на пожар,
включващ радиоактивни вещества или при разтопяване по погрешка на радиоактивен източник в пещите на металургично предприятие. При
трансграничен пренос ще се наложи да се вземат специални мерки за осигуряването на радиационната защита на населението./Приложение №9/
 Свлачище, срутище, ерозия.
Свлачища ./Приложение №10/
Свлачищата, срутванията и ерозивните процеси са неблагоприятни геодинамични процеси, които нарушават нормалното функциониране на
инфраструктурата, състоянието на поземления и сграден фонд, тяхната цялост и експлоатация. Те носят не само материален, но и социален риск, свързан
със значителните последици от тях. Обикновено се активизират при проливни и продължителни дъждове или интензивно снеготопене т.е при
повишаване нивото на подпочвените води. Свлачищни процеси, застрашаващи пътни участъци и водостоци има в района на с.Стеврек, с.Стара речка,
с.Дъбравица, с.Милино, с.Дл.Поляна, с.Еревиш срещу къмпинга , с. Коноп, с.Любичево и с.Разделци.
Общ брой регистрирани свлачища - 9
Стабилизирани свлачищни участъци -6
Активни и периодично активни – 3
 Силна буря, градушка, снегонавяване, поледица.
Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени
ситуации. Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се далекопроводи и открити съобщителни съоръжения, в резултат на което
някои населени места остават с нарушено електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и телефонни връзки.
При обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на територията на общината е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да
бъде затруднено движението по пътищата. Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до обледяване на
електропреносната мрежа. Вследствие на получената тежест са възможни скъсвания на електропроводи, което ще наруши електроснабдяването за
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промишлени и битови нужди. Ще бъде нарушено и водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в бедствено положение. Щети на
селското стопанство ежегодно нанасят градушките.
Градушки
Общината е разположена в микрорайон, в който често падат градушки с унищожителен характер, в различни размери, които нанасят предимно загуби
на селското стопанство и по-рядко щети на сгради. Градушки с унищожителен характер падат най-често през периода май-юни-юли.
Смерчовете не са характерно явление за общината. Те са природно явление, което може да се класифицира като бедствие и да се анализира като
заплаха, поради високата интензивност на протичане. Те могат да нанесат поражения върху всички живи същества, които се намират на открито,
незащитено място. Когато се прояви в населено място, смерчът може да застраши живота и здравето на хората и да нанесе значителни щети на
нестабилни и неукрепени конструкции, и сгради. Има риск от падане на елементи от покривни конструкции, рекламни табла; пренасяне (или изхвърляне)
на предмети, счупени прозорци и др.
 Високи температури, продължителни суши.
На територията на общината се създават условия за възникване на продължителни засушавания, които могат да нанесат значителни материални
щети. Силните засушавания дават отрицателно влияние върху източниците за питейна вода, които не се използват навсякъде целесъобразно.
Засушаването през последните години се очертава като един от основните проблеми в общината.
Засушавания
Климатичните особености на общината, като част от североизточна България създават възможност за възникване на продължителни засушаванията.
Наличието на малкото източници на питейна вода в региона е причина някои населени места да са на режимно водоподаване. През определен период от
време се появяват дълготрайни засушавания, възникващи през лятото и есента, които предизвикват спадане на почвената влага, ниски селскостопански
добиви и косвено влияят върху масовите горски и полски пожари. Създава се изключително тежка обстановка, която се изразява в недостиг на вода за
санитарно-хигиенни, питейни и пожарогасителни нужди. Всички населени места в общината преминават на тежък режим на водоподаване. Изпитва се
нужда от транспортиране на питейна вода с водоноски.
 Разлив на опасни вещества.
През територията на общината преминават транспорти средства, превозващи пожаро и взривоопасни, силно отровни и др. вещества, които при
катастрофа създават условия за замърсяване на околната среда и са заплаха за живота и здравето на населението.
Разлив на опасни вещества може да се получи и при промишлена авария - внезапна технологична повреда на машини, съоръжения и агрегати или
извършване на дейности с рискови вещества и материали в производството, обработката, използването, съхранението, натоварването, транспорта или
продажбата, когато това води до опасност за живота или здравето на хора, животни, имущество или околна среда. Промишлени аварии с отделяне на
опасни химически вещества могат да възникнат във обекти работещи с рискови вещества и материали, което създава потенциална опасност за околните
населени места и население.
При авария с изтичане на опасни химически вещества в зависимост от количеството на веществото и метеорологичните условия е възможно
образуването на различни по размери огнища на химическо заразяване от хлор, въглеродни, азотни и серни окиси, цианиди и въглеводороди. При
транспортни произшествия и технологични аварии в обекти, работещи с нефт, нефтени продукти и природен газ ще се създадат условия за замърсяване и
реална опасност за населението.
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 Големи транспортни произшествия.
Транспортно произшествие е събитие, с голяма вероятност за възникване на територията на общината. Възниква в процеса на движение на превозни
средства и предизвиква нараняване или смърт на хора и/или нанася повреди на превозни средства, транспортна инфраструктура, товар или други
материални щети. Периодичност ..? Жертви ..? Материални щети ..?
 Полски и горски пожари.Промишлени пожари
Причините за горските пожари са небрежност от страна на туристи, гъбари и пастири, мълниите, а понякога и неконтролираното палене на стърнища.
Не са изключени и умишлени палежи. В община Антоново горите са съставени изключително от широколистни видове и имат смесен характер – цер,
благун, летен и зимен дъб, бук, габър, ясен, клен и др. разположени на сухи и пресечени местности до които водят черни тесни и с големи наклони
пътища. Всичко това до голяма степен затруднява локализирането и ликвидирането на възникнали пожари. При възникване на пожар в горски и полски
масиви опасност представлява унищожаването на дървесината, влиянието върху околната среда и евентуалното преминаване на пожара в населени
места. Продължителните засушавания са предпоставка за възникване на множество горски пожари, които през последните години нанасят сериозни
поражения върху горите в общината.
Предпоставка за възникване на големи пожари на територията на общината има във фирмите и обектите работещи с леснозапалими вещества,
бензиностанциите и газо-станциите
 Бензиностанция “Петрол” АД №6404 - гр.Антоново-2 броя
 Бензиностанция „СИМИ” ЕООД-гр.Елена – с.Стеврек
 Бензиностанция „Елица” с.Моравка
 Бензиностанция и газ станция „Йоана” – гр.Антоново
 „ЗПЗС”- П.Миланов - гр.Антоново
 Биопрограма ЕАД гр.Антоново
 Склад за негодни пестициди с.Семерци
Особено опасни се явяват токсичните газове, които се отделят при горенето на платове и пластмаса. Отделя се фосген, циановодород, въглероден
оксид и др.
При пожари в гореизброените обекти е възможно да има като последствия загинали и пострадали хора, загуба на материални ценности и замърсяване
на околната среда.
 Животинска епидемия.
Опасностите се определят от съществуващите производствено-икономически условия и структура на селското стопанство, географското разположение
на общината, преминаването на важни пътни артерии през територията й, международната епизоотична обстановка, недостатъчният контрол при
търговията и вносно износния режим с живи животни и продукти от животински произход. Огнища на биологично заразяване са териториите с
намиращите се на тях животни, съоръжения и околната среда, подложени на непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са
в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни заболявания сред животните. Възникването на огнища на биологично заразяване
може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода, чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или
гризачи, а също и при установяване на контакт с болни животни или заразени предмети. Чрез въздушни маси може да бъде пренесена популация от
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насекоми. Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са изключени и терористични действия, като
най-често се заразяват водоизточници, складови помещения, фуражи, земеделски площи и др.
Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се епизотии на територията на общината, се изразява в последствия за хора и
животни и за околната среда.
 Човешка пандемия.
Огнища на биологично заразяване са териториите с намиращите се на тях хора, съоръжения, материални ценности и околната среда, подложени на
непосредственото въздействие на бактериалните агенти и токсини, които са в състояние да бъдат източници на разпространение на инфекциозни
заболявания сред хората.
Възникването на огнища на биологично заразяване може да стане чрез вдишване на заразен въздух, употреба на заразени хранителни продукти и вода,
чрез ухапване от заразени насекоми, кърлежи или гризачи, а също и при установяване на контакт с болни хора или заразени предмети. Чрез въздушни
маси може да бъде пренесена популация от насекоми. Биологично заразяване може да възникне и след наводнение или продължително засушаване. Не са
изключени и терористични действия, като най-често се заразяват водоизточници, складови помещения и др.
Тежестта на последствията от биологично заразяване в резултат на развили се пандемии на територията на общината, се изразява в последствия за хора и
и за околната среда.
.
 Прекъсване на доставките на основна стока/услуга.
Сценарий за прекъсване на доставките на вода.
При авария или природно бедствие могат да бъдат прекъснати доставките на вода за промишлени, питейни и битови нужди, доставки на хранителни
стоки идр..
Последствия …? Икономически загуби ...?
4.КАЧЕСТВЕН АНАЛИЗ НА РИСКОВЕТЕ ЗА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩ. АНТОНОВО.
Качествената оценка е направена на база критериите за последствията и критериите за вероятността на рисковете.
4.1.Оценка на риска.
4.1.1.Използване на общ шаблон за оценка на риска при изготвянето на профила на риска.
Оценката на риска е част от процеса на управление на риска и включва конкретни стъпки: идентификация и първоначално описание на риска,
анализ и преценяване на риска.
При изготвянето на профил на риска се използва общ шаблон за профил на риска за цялата страна/Приложение №11/. Всеки СНРБ трябва да изготви
списък на опасностите и да оцени рисковете в съответния район използвайки общия шаблон. В процеса на изготвяне на оценката на риска следва да
участват по възможност и широк кръг от експерти, които могат да предоставят информация и експертиза по отношение на опасностите и свързаните с
тях рискове. Опасностите и числовите стойности следва да бъдат установени в процеса на изготвяне на оценката на риска.Показаните в Приложение
№11/. списък с опасностите и числовите стойности са действителни за територията на община Антоново.
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4.1.2.Последователност и етапи за изготвяне на оценката на риска
Идентифициране на риска. При първия етап от процеса на оценка на риска от бедствия се идентифицират опасностите и свързаните с тях рискове,
които са от значение за СНРБ. Този етап включва две основни дейности:
- определяне на опасностите;
- описване на риска.
4.1.2.1.Определяне на опасностите.
В списъка с опасностите се включват всички опасности, посочени в наличния ПЗБ, както и други опасности с потенциал за предизвикване на бедствие.
Списъкът с опасностите се разработва чрез консултации с всички институции, ведомства и организации, представени в СНРБ. Прецизираният списък с опасности
трябва да се сравни с тези на съседните СНРБ, за да се установят евентуални пропуски.
В тази връзка, списъкът на опасностите следва да бъде преразглеждан и при необходимост да се актуализира периодично от СНРБ.Списъка с опасностите са
представени в Таблица №16.

4.1.2.2. Описване на рисковете — области на вредните последствия.
Описание на областите на вредните последствия за всяка от опасностите, съгласно списъка в т.3.1. е представено в Таблица №16.
Таблица № 16. Рискове и области на вредните последствия.
Източник на риск
Области на вредните последствия
№
Опасности
Социални
Последствия Икономически Последствия
По
последствия
за
загуби
за околната
ред
(С)
инфраструк(З)
среда(О)
турата (И)
1.
Речни наводнения
*
*
*
*
2.
*
*
*
*
Скъсване на язовирна
3.
Земетресения
*
*
*
4.
*
*
*
*
Свлачища
5.
Срутища
*
*
*
*
6.
*
*
*
Ерозия
7.
Силни бури
*
8.
*
Градушки
9.
Снегонавявания
*
*
10. Поледици
*
*
11. Високи температури
*
*
*
12. Продължителни суши
*
*
*
13. Разлив на опасни
*
*
вещества
14. Големи транспортни
*
*
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15.
16.
17.
18.
19.

20.
21.

произшествия
Горски пожари
Пожари в земеделски
територии;
Животинска епидемия
Човешка пандемия
Завишен радиационен фон
вследствие на авария в
АЕЦ
Авария с източник на
йонизиращи лъчения
Прекъсване на
доставките на основна
стока/услуга

*
*

*
*

*
*

*
*
*

*
*
*

*

*

*

*

*

*

4.1.2. Качествен анализ на рисковете на територията на община Антоново (Таблица 17).
Анализът на риска има за цел да раздели приемливите рискове от значителните рискове. Той включва разглеждане на източниците на рискове,
последствията от тях и вероятността за възникване на тези последствия. Критерии на последствията:
Таблица №17. Критерии на последствията.
Ниво
Описание

Детайлно описание

1

Незначителни

Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби.

2

Малки

3

Умерени

4

Големи

Необходимост от оказване на първа помощ, малки щети по
сградите, средни финансови загуби.
Необходимост от медицинско лечение на пострадалите, умерени
щети по сгради и по инфраструктурата, високи финансови загуби.
Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и
инфраструктура, големи финансови загуби.
Смъртни случаи, повечето сгради и инфраструктура са
сериозно повредени, огромни финансови загуби.

5

Катастрофални

4.1.3. Критерии за вероятност: При качествения анализ на риска следва да се използват критериите за качествена оценка на последствията и
вероятността, а именно:
Таблица №18.Критерии за вероятност
Детайлно описание
Индикативен
Индикативна
Ниво Описание
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А
В

С

D

Е

Очаква се да възникне в повечето случаи.
(Много документирани събития и
доказателствени факти)
Вероятно
Вероятно е да възникне в повечето
случаи. (Много документирани събития.
Случили се в близкото минало събития в
други съпоставими области/общини
територии. Голяма възможност, причина
или условие за възникване.)
Възможно
Може да възникне в даден момент.
(Малък брой документирани събития.
Случили се в близкото минало събития в
Други съпоставими области общини/
територии. Малка възможност, причина
или условия за възникване.)
Малко
Може би ще възникне в даден момент.
(Много малко документирани събития
вероятно
или доказателствени факти;
Няколко случили се в близкото минало
събития в други съпоставими
области/общини/територии. Много малка
възможност, причина или условия за
възникване.)
Много
Може да се случи само при
рядко
изключителни обстоятелства.
(Няма документирани събития или други
доказателствени факти; Няма случвали се
събития в други съпоставими
области/общини/територии.
Изключително малка възможност,
причина или условия за възникване.)

Много
вероятно

среден на период
наповторяемост
<1 година
<10 години

честота
Един или
повече пъти в
годината
Един или
повече пъти на
10 години

<100 години

Един или
повече пъти на
100 години

<1000 години

Един или
повече пъти на
1000 години

> 1000 години

По-малко от
един път на
1000 години

4.1.4. Качествена матрица на риска: За представяне на качествената оценка на риска се използва матрица за анализ на риска, определена от два фактора:
вероятност и последствия (показаната на Таблица №19 качествена матрица за анализ на риска е получена от комбинацията на Таблица № 17 и 18)
Таблица №19
Вероятност
Последствия
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1
незначителни
Умерено

2
малки
Умерено

3
умерени
Високо

4
големи
Екстремно

5
катастрофални
Екстремно

Ниско

Умерено

Високо

Високо

Екстремно

С-Възможно

Ниско

Умерено

Умерено

Високо

Високо

Д-Малко
вероятно
Е-Много
рядко

Ниско

Ниско

Умерено

Умерено

Умерено

Ниско

Ниско

Ниско

Умерено

Умерено

А-Много
вероятно
В-вероятно

5. ПРЕЦЕНЯВАНЕ И ПРИОРИТИЗИРАНЕ НА РИСКОВЕТЕ .
5.1.Преценяване.
След извършване на анализа на риска и степенуване на всяка една опасност по отношение на нивото на риск, СНРБ взема решение за границата и
нивата на риск за които да се извърши по- нататъшното преценяване. Това решение е изцяло по преценка на СНРБ. Като пример, СНРБ може да
извърши по-нататъшно преценяване на рисковете с нива: „Умерено“, „Високо“ и ,„Екстремно“. Преценяване на риска. Преценяването на риска
осигурява полезен начин за определяне на приоритетите за значимите рискове за СНРБ.
Предложеният модел за приоритизирането на рисковете е базиран върху следните критерии:
- Сериозност - относителните вредни последици върху хората и/или щетите в лева.
- Управляемост - относителната способност за намаляване на риска (чрез средства за управление на риска).
- Нарастване - степента на нарастване на риска - чрез увеличаване на вероятността да настъпи екстремно събитие, чрез увеличаване излагането (на
хора, сгради, съоръжения и околната среда) на опасността или комбинация от двете.
Горните критерии се прилагат за преценяване на всеки от рисковете по трите критерия.
5.2.Приоритизиране на рисковете.
В предложеният изчислителен модел за приоритизиране на рисковете, критерият „Сериозност“ има най-голяма относителна тежест. При
изчисленията получената числова стойност за критерия „Сериозност“ се удвоява в крайната сумарна оценка по трите критерия.
Нивото на потенциалните вредни последствия за всеки риск по критерия „Сериозност“ се формира от четири фактора (социални последствия,
последствия за инфраструктурата, икономически загуби и последствия за околната среда), които имат различна относителна тежест. Процентното
разпределение на тежестта на всеки от четирите фактора при изчисляване на нивото на последствия по критерия „Сериозност“, се определя както
следва:
Социални последствия (С) - 50% тежест, дължащи се на високия приоритет на защита на човешкия живот и сигурност, както и готовността,
реагирането и възстановяването на общността;
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Последствия за инфраструктурата (И) - 25% тежест, дължащи се на важността на защитата на жизнено важните услуги и критична инфраструктура
по отношение на социалните грижи;
Икономически загуби (З) - 15% тежест, отразяващи вторичния приоритет и факта, че обикновено по-голяма част от икономическите щети
представляват щети върху урбанизираната територия;
Последствия за околната среда (О) - 10% тежест, които отразяват относително ниското ниво на интерес от страна на сектора за защита при бедствия
(отбелязвайки, че интересите към околната среда са застъпени по-обстойно в рамките на другите сектори).
5.2.1.Крайната числова стойност за ниво на последствията по критерия „Сериозност” се получава като числовите стойности за определените нива
на последствията в четирите области (социални последствия, инфраструктура, икономически загуби и околна среда) се умножат със съответните
коефициенти за тежест и се сумират.
Пример за изчисляване на нивото вредните на последствията по критерия „Сериозност” е показан по-долу в Таблица №20:
Таблица№20
Ниво

Риск от промишлена авария

Описание

(в предприятие „Х” на

1

Незначителни

територията на община „ У”)

2

Малки

3

Умерени

Ниво на вредните последствия по

4

Големи

0.25х И + 0.15х З+ 0.1х О, или 0.5х 3 + 0.25х

5

Катастрофални

(С)

(И)

(З)

(О)

х
х

х
х

критерия „ Сериозност“ = 0.5х С +
2 + 0.15х 3 + 0.1х 4 = 2.85

Оценка:
3
2
3
4
ЗАБЕЛЕЖКА:
получената
числова
стойност за ниво на вредните последствия по
критерия „Сериозност“ се удвоява в крайната оценка по трите критерия - „Сериозност „ Управляемост “ и „Нарастване “.
5.2.2.Критерий „ Управляемост “

Управляемостта включва, както определяне на трудността на управление на риска от съответната опасност, така и определяне на текущото ниво на
управление чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване. Нивото на трудност може в някои случаи да бъде обратно пропорционално на
положените усилия по управлението на съответния риск, особено където опасността изглежда прекалено голяма. Обратно, много големи могат да бъдат
положените усилия за относително лесни за управление опасности.
Има 9 комбинации на трудност и усилие, ако всяко от тях се оценява по тристепенна скала (ниско/средно/високо). Тези комбинации са разпределени в
5- степенна скала за ниво на „Управляемост“, както е показано по-долу в Таблица №21.
Таблица№21

Трудност на управление
Ниска

Текущо ниво(Превенция,
Готовност,Реагиране и
Възстановяване)
Висока

Ниво на „Управляемост”
1
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Ниска
Средна
Средна
Висока
Ниска
Средна
Висока
Висока

Средно
Висока
Средно
Висока
Ниско
Ниско
Средно
Ниско

2
3
4
5

5.2.3.Критерий „Нарастване“

Числовата стойност по критерий „Нарастване“ се формира, въз основа на комбинация от „нарастването на вероятността за настъпване на събитието" и
„промяна в излагането на общността“. Има 9 комбинации на „нарастването на вероятността" и „промяна в излагането на общността”, ако всяко от тях
се оценява по 3-степенна скала (ниско/средно/високо). Тези комбинации са групирани в степени,
както е показано в Таблица № 22
Таблица № 22
Нарастване на вероятността за
настъпване на събитие

Промяна в излагането на
обществото

Ниво на
„Нарастване”

Ниска

Ниско

1

Ниска

Средно

2

Средна

Ниско

Средна

Средно

Ниска

Високо

Средна

Високо

Висока

Ниско

Висока

Средно

Висока

Високо

3
4

5

5.3.Окончателен резултат и скала на критериите.

След определянето на числовите стойности по трите критерия („Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“) в процеса на „преценяване на
риска“ се получава крайна числова стойност за всяка идентифицирана опасност. Крайната числова стойност (число не по-голямо от 20) е сума от
получените в процеса на „преценяване на риска“ числови стойности по критериите „Управляемост“, „Нарастване“ и удвоената стойност по критерия
„Сериозност”.
Приоритизирането на рисковете за община Антоново е използван примерния шаблон за оценка на риска от „Указания за разработването и
готовността за изпълнението на плановете за защита при бедствия“ на Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет. В следствие
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на получените числови стойности в процеса на „преценяване на риска“ по критериите „Сериозност“, „Управляемост“ и „Нарастване“, опасностите
идентифицирани на територията на общината са подредени в низходящ ред в Таблица №23 /Приложение №11
На базата на извършената оценка на риска и получените резултати могат да бъдат посочени най-вероятните бедствия и аварии на територията на
общината:
Таблица №23
№
Опасности
Крайна числова стойност от
таблица 19/общ сбор/
1.
Земетресения
14.9
2.
Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ
10.9
3.
Наводнения.Речни наводнения
10.3
4.
Снегонавявания
10.3
5.
Пожари
9.5
6.
Силни бури
9.1
7.
Градушки
9.1
8.
Разлив на опасни вещества
8.9
9.
Човешка пандемия
8.6
10. Поледици
8.3
11. Високи температури
8.3
12. Скъсване на язовирна стена
8.3
13. Свлачища
7.7
14. Суши
7.6
15. Животинска епидемия
6.6
16. Големи транспортни произшествия
6.6
17. -въздушен транспорт
5.3
18. Ерозия
5.3
19. Срутища
4.0
20.
3.3.1. Земетресения
 Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
един път или повече пъти на 10 години. Важно е да се знае, че на територията на страната от 60 години не е възниквало земетресение с магнитуд
над 6.0 при положение, че цикълът на повторяемост е много по - малък (пример Вранча – 25-30 год.). Това показва, че постоянно нараства
вероятността за възникване на катастрофално земетресение на територията на Общината.
 Последствията са определени на ниво "Умерени", необходимост от медицинско лечение на пострадалите, умерени щети по сградите и
инфраструктурата, високи финансови загуби.
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Нивото на риска е"Висок"- определен, качествената матрица на риска –
по Таблица №19
Икономическите загуби се очаква да надхвърлят 0,03% от БВП на общината.
3.3.2. Радиационни аварии с пренос на радиоактивни вещества
 Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Възможно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
до 100 години, който е определен на база официално обявените радиационни аварии с пренос на радиоактивни вещества достигнали територията
на България.
Практически цялата територия на Общината ще бъде засегната. Не е възможно да се направи детайлен анализ на последиците поради липсата на данни за
максималните количества радиоактивни вещества които ще се настанят над територията на Общината и времето за което ще се намират тук.
Най-вероятно при крупна авария ще бъде наложително въвеждането на специализирани мерки като:
- ограничаване на излизането на открито;
- спиране на консумацията на прясна храна;
- въвеждането на строга хигиена особено в затворени пространства;
- херметизиране на жилищата;
- дезактивация и много други.
Внимание трябва да се обръща и на храненето и водопоя на селскостопанските животни.
Сериозни поражения ще бъдат нанесени на околната среда, като е възможно да се понесат временни или постоянни загуби на определени животински и
растителни видове.
 Последствията са определени на ниво "Умерени", на базата на очакваното негативно въздействие върху живота на хората и икономическата
активност. Финансовите
загуби се очаква да бъдат високи , поради комплексното въздействие върху хората и
околната среда.


Нивото на риска е"Умерен"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.3. Наводнения.Речни наводнения.Скъсване на язовирна стена.
 Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
до 10 години.
 Последствията са определени на ниво "Умерени", необходимост от оказване на първа помощ, щети по сградите, средни финансови загуби.
 Нивото на риска е"Умерен"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19


 Потенциално-опасни и критични водни обекти на територията на община Антоново са:
Язовирите: „Ястребино”, „Долна Златица”, „Семерци”, и „Еревиш”,

 Реки: Стара река и Голяма река
3.3.4.Снегонавявания и поледици
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Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Много вероятно", като се взема индикативен среден период на
повторяемост до 1 година.
Практически всяка година за няколко седмици вследствие на обилни снеговалежи се нарушава нормалния живот в Общината. Възможно е да се наложи
временно ограничаване на движението по част от републиканската и общинска пътна мрежа, което ще наруши доставките на основни хранителни
продукти. Ще бъде нарушено електрозахранването и водоснабдяването, което може да предизвика вторични повреди в помпени станции и загуба на
бързо развалящи се хранителни продукти. В някои направления за известен период от време може да бъде преустановен учебния процес.
 Последствията са определени на ниво "Малки", на базата на очакваните поражения и тъй като сравнително бързо може да се възстанови
нормалния ритъм на работа.
 Нивото на риска е"Ниско"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
3.3.5. Масови горски и полски пожари


Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
до 10 години.
В последните десетилетия не са възниквали масови пожари в горите и на полските територии. Регистрираните пожари са в малки граници и практически
не нанасят щети в горските територии. Все пак при по-големи засушавания и небрежна човешка дейност е възможно да възникнат такива пожари, които
да застрашат отделни масиви и села.
 Последствията са определени на ниво "Умерени", на базата на очакваните поражения, високи финансови загуби.
 Нивото на риска е"Умерено"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
3.3.6.Силни бури




Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
до 10 години.
Последствията са определени на ниво "Големи", значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и инфраструктура, големи финансови
загуби.
Нивото на риска е"Високо"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.7.Градушки





Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Много рядко”.
Може да възникне в даден момент. Случили се в близкото минало събития в други съпоставими области/общини/територии. Малка възможност, причина или
условия за възникване.)
Последствията са определени на ниво "Големи", на базата на очакваните поражения, високи финансови загуби.

Нивото на риска е"Високо"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
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3.3.8.Разлив на опасни вещества


Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Възможно”.
Може да се случи само при изключителни обстоятелства.




Последствията са определени на ниво "Незначителни", Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби
Нивото на риска е"Умерено"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.9.Човешка пандемия. Биологично заразяване на хора, животни и растения.


Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Възможно", като се взема индикативен среден период на повторяемост
до 100 години.
На част от територията на Общината могат да възникнат отделни огнища на биологично заразяване, предизвикани в повечето случаи от небрежно
човешко отношение.
В някои случаи са възможни сериозни икономически загуби от отделни стопанства или фирми.
 Последствията са определени на ниво "Незначителни", на базата на очакваните поражения и тъй като бързо може да се отстранят последиците.
Понесените загуби от отделни стопанства или фирми няма да повлияят на живота в Общината.
 Нивото на риска е "Ниско"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
3.3.10.Високи температури





Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно”.
Вероятно е да възникне в повечето случаи..
Последствията са определени на ниво "Малки", Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби

Нивото на риска е"Умерено"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.11.Свлачища.


Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно", като се взема индикативен среден период на повторяемост до
10 години.
Всички регистрирани свлачища са на републиканската и общинската пътна мрежа и са създавали затруднения за движение на превозни средства при
активизирането си.
 Последствията са определени на ниво "Малки", на базата на очакваните големите финансови разходи за възстановяване на инфраструктурата.
 Нивото на риска е"Ниско"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
3.3.12.Суша.


Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Вероятно”.
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Вероятно е да възникне в повечето случаи като се взема индикативен среден период на
повторяемост до 10 години.
Последствията са определени на ниво "Малки", Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби.значителни загуби по посевите.

Нивото на риска е"Умерено"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.13.Големи транспортни произшествия.



Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Много рядко”.
Последствията са определени на ниво "Малки", Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби.значителни загуби по посевите.



Нивото на риска е"Високо"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19

3.3.14.Ерозия и срутища.
 Вероятността от възникване в "Оценка на риска" е определена на ниво "Много рядко”.
 Последствията са определени на ниво "Незначителни", Няма ранени, малко или никакви щети, малки финансови загуби.
 Нивото на риска е"Ниски"- определен по качествената матрица на риска – Таблица №19
Преценяване и приоритизиране на рисковете се прави с цел да се определи значимостта и вида на риска и да се вземат решения за бъдещи
действия. Решенията на този етап могат да включват информация за:
- необходимостта от въздействие върху риска;
- приоритети на въздействието;
- необходимост от предприемане на определената дейност;
- последователност на изпълнение.
РАЗДЕЛ III.
ПРЕВЕНЦИЯ
1.ЦЕЛ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛА „ПРЕВЕНЦИЯ”
1.1.ЦЕЛ НА РАЗДЕЛ „Превенция”- да представи рамката, насоките на Съвета за намаляване на риска от бедствия при Община Антоново,
структурите ролите, отговорностите и процесите, които могат да бъдат приложени за въздействие върху рисковете и постигане на дългосрочно
намаляване на риска от бедствия.
1.2. ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАДЕЛА;
 Ясно и кратко изложение на принципите и критериите за намаляване на риска от бедствия в рамките на СНРБ чрез превенция;
 Описание на това как се управлява намаляването на риска и колко предизвикателства свързани с превенцията са адресирани до СНРБ;
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Отчет на резултатите от извършените дейности и описания на конкретни, измерими и
постижими мерки на СНРБ за превенция;
Описания на конкретни политики, мерки, методи и/или средства и дейности за постигане на желаните резултати за намаляване на риска от
бедствия чрез превенция.

2.ПРИНЦИПИ И КРИТЕРИИ ЗА НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ БЕДСТВИЯ ЧРЕЗ ПРЕВЕНЦИЯ:
 специфичност – дейностите по изпълнение на мерките, определени в раздела е насочена към конкретна област за подобрение;
 измеримост – резултатите от изпълнението на дейностите може да бъде количествено измерен;
 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на дейностите;
 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са постижими с наличните ресурси;
 времева обвързаност – ясно е посочено кога ще бъдат изпълнена дейностите.
 наблюдение и контрол по изпълнението на дейностите за намаляване на риска от бедствия.
2.1. Описание на мерки и дейности за превенция, с цел намаляване на рисковете, приоритизирани в раздел ПРОФИЛ НА РИСКА (Таблица 23).
Приложение №11
2.1.1. Земетресения
 спазване изискването на Наредба № РД-02-20-2 от 27 януари 2012 г. за проектиране на сгради и съоръжения в земетръсни райони (Обн. ДВ. бр.13
от 14 Февруари 2012 г.), проектирането на сгради, съоръжения, комуникации и други обекти да се осъществява със съответния сеизмичен
коефициент Кс за населеното място;
 включване в подробните устройствени планове на застрашените територии, съгласно картите за сеизмичен риск, след изготвянето им по реда на
Наредбата за условията, реда и органите за извършване на анализ, оценка и картографиране на рисковете от бедствия (Обн. ДВ. бр. 84 от 2
ноември 2012 г.);
 подготовка на населението за реагиране при земетресение - организира се от кметовете на общините чрез предоставяне на информация по
подходящ начин и се подпомага от органите на изпълнителната власт в рамките на своята компетентност чрез поддържане на информация на
интернет страницата си за намаляване на риска от бедствия и за начините на поведение, и за защитните мерки, съгласно изискването на чл. 17 от
Закона за защита при бедствия (Обн. ДВ. бр.102 от 19 Декември 2006г.)
 обучение в системата на предучилищното и училищното образование и в системата на висшето образование, съгласно изискването на чл. 16 от
Закона за защита при бедствия;
 подготовка на съставните части на единната спасителна система чрез провеждане на тренировки и учения.
 разработване и поддържане на план за защита при земетресение като приложение към Общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал.2 от
ЗЗБ;
2.1.2. Радиационни аварии и трансграничен пренос на радиоактивни вещества .Завишен радиационен фон вследствие на авария в АЕЦ и
авария с източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ):
 Поддържане на необходимия запас от Калиев Йодид. Разпределение на таблетките по предназначение и ежегодно преигравания на дейността с
получателите. /Приложение №9
 познаването на опасността от страна на компетентните органи и населението;
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обучение на населението за действие при повишена радиация; /Приложение №8.2/
познаване на външния авариен план на АЕЦ „Козлодуй“, разработен съгласно изискването на Глава осма „Аварийно планиране и аварийна
готовност“ от Закона за безопасно използване на ядрената енергия (ЗБИЯЕ)(Обн. ДВ. бр. 63 от 28 Юни 2002 г.);
поддържане на актуални аварийни планове на обектите, работещи с ИЙЛ, разработени съгласно изискването на Глава осма „Аварийно планиране
и аварийна готовност“ от ЗБИЯЕ;
разработване и поддържане на план за защита при ядрена или радиационна авария като приложение към Общинския план за защита при бедствия
по чл. 9, ал.2 от ЗЗБ;
провеждане на учения и тренировки на Общинския щаб за изпълнение на плана;
непрекъснат контрол на радиационния гама-фон на територията на областта чрез системата за мониторинг на ГДПБЗН – МВР
контрол при използването на ядрената енергия и йонизиращите лъчения съгласно глава пета от ЗБИЯЕ.
своевременно осведомяване на населението при възникнали аварии и нeзабавни указания за действие.

2.1.3. Наводнения
 Анализ и оценка на риска от наводнения на територията на Общината.
 Запознаване на населението на Общината със заливните зони при наводнения.
 Законови промени във връзка със строителството в заливните зони и задължителното застраховане на имуществото в тези зони.
 Поддържане на нормална проводимост на речните корита.
 Поддържане на достатъчно свободни обеми в язовирите, постоянен контрол на съоръженията им за изправна работа.
 Изграждане и усъвършенстване на системата за ранно предупреждение за наводнения.
 Предварително планиране на действията на семейството при опасност от наводнения.
 Осигуряване на точни и навременни прогнози за метеорологичната обстановка.
 Разработване и поддържане на план за защита при наводнение като приложение към Общинския план за защита при бедствия по чл. 9, ал.2 от
ЗЗБ;
2.1.4. Обилни снеговалежи, снегонавявания и обледенявания
 Поддържане на 24 часова 7 дни в седмицата готовност за осигуряване на проходимост по републиканската и общинска пътна мрежа.
 Поддържане на достатъчно като количество и качество на снегопочистваща техника и обучен и мотивиран персонал за експлоатацията и.
 Поддържане на необходимите количества сол, луга, пясък, химикали и др. за обработка на пътищата.
 Осигуряване на точни и навременни прогнози за метеорологичната обстановка.
2.1.5. Промишлени аварии свързани с отделяне на токсични вещества
 Стриктно спазване на технологичните процеси и мерките за безопасност при работа с отровни вещества.
 Непрекъснато повишаване квалификацията на работниците и служителите.
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Своевременно информиране на тел.112 и Дежурния по Общински съвет по сигурност на тел. 0608 – 4-26-10 или GSM 0878 675 891 за възникнала
авария.
Непрекъснато следене на информацията по средствата за масово осведомяване и точно спазване на указанията на компетентните органи.

2.1.6. Масови горски и полски пожари
 Повишаване на културата на поведение на хората в горските територии.
 Провеждане на масови кампании по защита на гората, практически обучения
за действие при възникване на горски и полски пожари.
 Поддържане на действащи формирования от "гасачески групи" и служители от горските стопанства, за бързо реагиране при възникване на
пожари.
 Запознаване на доброволците от „ДФ-Антоново 2017”/Приложение№2.1/ и служителите от общинска фирма „Тузлушка гора” с плана за защита
на горските територии от пожари.
2.1.7. Биологично заразяване на хора, животни и растения
 Строго спазване на хигиенните и епидемиологични норми.
 Стриктно изпълнение на указанията и нарежданията на компетентните органи.
 Недопускане на загробване на умрели животни (незабавно се уведомява БАБХ и екарисажа) Специфичните мерки за превенция се допълват при
очаквани бедствия и аварии в зависимост от конкретната ситуация.
3.КАК СЕ УПРАВЛЯВА НАМАЛЯВАНЕТО НА РИСКА И КОЛКО
ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА СВЪРЗАНИ С ПРЕВЕНЦИЯТА СА АДРЕСИРАНИ ДО СНРБ;
3.1.Предизвикателства при планиране на мерките и дейностите по превенция
Съветът за намаляване на риска от бедствия следва да обмисли начини за:
 повишаване на разбирането за дейността по превенция, с цел намаляване на риска от
бедствия в зоната на отговорност на СНРБ (пример: Кои са заинтересованите страни?; Кои има задължения за извършване на превантивни дейности?;
Какво се изпълнява?; Какво е постигнато? и т.н.);
 насърчаване на общото разбиране сред всички заинтересовани страни (местните власти,
службите за спешно реагиране, доставчиците на основни стоки/услуги, териториалната администрация и териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт,
юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други, имащи отношение към намаляването на риска от бедствия в рамките на
съответната територия) за общите цели, които трябва да бъдат постигнати чрез превенция и как това е да се случи;
 установяване на реалистични цели, които могат да се постигнат от СНРБ.
Съветът за намаляване на риска от бедствия трябва да обмисли начина за засилване на връзката и координацията между ПЗБ и други механизми
(нормативно установени и други), които имат отношение за намаляването на риска от бедствия.
Осигуряване на необходимия капацитет и възможности за изпълнение на мерки и дейности за превенция, с цел намаляване на риска от бедствия
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Съветът за намаляване на риска от бедствия трябва да обмисли начини за изграждане на необходимият капацитет и възможности за изпълнение на мерки
и дейности за превенция, с цел:
 изпълнение на целите и мерките на ПЗБ;
 изясняване на това какво е постижимо, какви са реалистичните срокове и какви са разходите и ползите от мерките и дейностите за превенция;
 осигуряване на възможности за наблюдение и оценка на резултатите.
4. ОТЧЕТ НА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ИЗВЪРШЕНИТЕ ДЕЙНОСТИ И ОПИСАНИЯ НА КОНКРЕТНИ, ИЗМЕРИМИ ПОСТИЖИМИ МЕРКИ НА
СНРБ ЗА ПРЕВЕНЦИЯ;
Мерките са измерими успехи, които допринасят за изпълнение на планираните резултати посочени в ПЗБ. Мерките се определят от СНРБ, като
същите трябва да бъдат ясни, постижими и измерими. Методите са процесите, ресурсите и действията, чрез които ще се постигне изпълнението на мерки
определени от СНРБ. С ПЗБ се определят най-важните мерки, които ще допринесат за постигането на очакваните резултати от СНРБ (залагането на
твърде много мерки размиват фокуса и водят до неоптимални резултати).
Мерките в ПЗБ и връзката между всяка от тях с целите на НСНРБ трябва да бъдат обсъждани.
5.ОПИСАНИЯ НА КОНКРЕТНИ ПОЛИТИКИ, МЕРКИ, МЕТОДИ и/или средства и дейности за постигане на желаните резултати за
намаляване на риска от бедствия чрез превенция.
5.1.Методи/способи за изпълнение на мерки за превенция
Методите/способите са процесите, действията и ресурсите, чрез които се изпълняват или
постига изпълнението на мерките.
Способи за изпълнение на горните мерки могат да включват:
 Периодична оценка за изпълнението на всички настоящи и планирани дейности по
превенция сред основните заинтересовани страни в рамките на СНРБ;
 Разработване на интегрирана рамка за превенция чрез:
 ясно разпределение на ролите и отговорностите на заинтересованите страни,
изясняване на очакванията на СНРБ и определяне на реалистични и постижими резултати;
 планиране и развитие на стратегически партньорства за намаляване на риска
от бедствия, в сътрудничество между местните власти и другите заинтересовани страни;
 създаване на общ подход за превенция, ясни връзки между дейностите на
всички заинтересовани страни и повишаване на координацията при извършването им;
 установяване и поддържане на връзки между ПЗБ и всички други стратегии,
планове и програми, чрез които могат да се реализира политиката за намаляване риска от
бедствие в района на действие на СНРБ;
 Разработване на програма за намаляване на риска от бедствия от СНРБ;
 Създаване на капацитет за оценка на способностите за управление на риска от бедствия в
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района на действие на СНРБ, чрез използване на подходящи ресурси, обучение и тренировки.
5.2.Средства и действия.
Има много средства, които могат да се използват и действия, които могат да бъдат предприети
при представянето на специфични методи. Използването на най-подходящото средство е по преценка на СНРБ, в зависимост от обстоятелствата.
 Сътрудничество между местните власти и другите заинтересовани страни в областта на намаляване на риска:
 териториалната администрация и териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната власт;
 Служби за спешно реагиране;
 Доставчици на основни стоки/ услуги;
 Юридически лица, включително юридически лица с нестопанска цел, и други,
имащи отношение към намаляването на риска от бедствия в рамките на съответната територия.
Раздел ІV.
ГОТОВНОСТ
1. ЦЕЛ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛ „Готовност“.
1.1. Цел на раздела - да се извърши преглед на текущите нива на организационна готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението.
Съгласно ЗЗБ, "Готовност" са знанията и способностите на държавни структури, организации, общности и хора, които спомагат за предвиждането,
реагирането и ликвидирането на последствията от вероятни, неизбежни, случващи се или случили се бедствия, постигнати в резултат на предварително
предприети действия. В раздела е описана готовността за справяне с бедствия, включваща планиране, обучение, тренировки на съставните части на ЕСС
и населението.
1.2. Основни компоненти:
 Описание на текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на
населението, въз основа на получените резултати за „Готовност“ в раздел ПРОФИЛ НА РИСКА наПЗБ;
 Описание на проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със
спецификата на района на действие на СНРБ;
 Описание на мерките за готовност, свързани с поддържането и подобряването на
готовността, включващи планиране, обучение и тренировки;
 Кратко описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на мерките;
 Посочване на задълженията, подпомагащи планирането на готовността;
 Описание на дейностите, свързани с готовността.
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2. Текущи нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението въз основа на получените резултати за „Готовност“ в
раздел II „Профил на риска“.
Основните съставни части на единната спасителна система на територията на община Антоново са РС”ПБЗН” – „Участък Полиция” Антоново, БЧК и
ЦСМП- осигуряват непрекъсната готовност за приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия. Описание на
текущите нива на готовност на съставните части на ЕСС и готовността на населението в Таблица №24.
Таблица№24
№ Опасности
Текущо ниво на
Текущо ниво на
По
готовност на
готовност на
ред
съставните части на
населението
ЕСС
1.
Земетресения
средно
средно
2.
Речни наводнения
високо
средно
3.
Скъсване на язовирна стена
високо
средно
4.
Автотранспортни катастрофи
високо
средно
5.
Човешка пандемия
високо
средно
6.
Свлачища
високо
средно
7.
Горски пожари
високо
средно
8.
Високи температури
високо
средно
9.
Силни бури
високо
средно
10. Пожари в земеделски територии
високо
средно
11. Продължителни суши
високо
средно
12. Поледици
високо
средно
13. Разлив на опасни вещества
средно
ниско
14. Завишен радиационен фон
високо
средно
15. Градушки
високо
средно
16. Снегонавявания
високо
средно
2.1.Готовност на съставните части на ЕСС в община Антоново


РС ПБЗН – Антоново е окомплектована по щатове - с 8 броя водачи на противопожарен автомобил и 8 бойци. Екипите са оборудвани с лични
предпазни средства, съгласно нормативните изисквания. Поддържа се 24 дежурство от един екип на смяна, седем дни в седмицата. Щатната
техника е стара, за пожарни автомобили. Окомплектовката се състои от: мотоагрегати, комплекти за аварийно-спасителна дейност, мото помпи,
флексове, осветителни прибори, моторни триони. Техниката е преминала технически преглед и е годна за употреба. Личният състав е преминал
обучение за работа техниката. При възникване на бедствие РСПБЗН задейства Плана за събиране на свободния от дежурство личен състав и
Плана за съсредоточаване на допълнителни сили и средства. Въпреки сравнително доброто окомплектоване, при възникване на природно
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бедствие в голям периметър на поражения, например земетресение, наличните екипи ще бъдат недостатъчни. Имайки предвид, че практически
може да бъде засегната цялата страна, то вероятно ще е необходима и международна помощ. РСПБЗН покрива територията на община Антоново.


„Полицейски участък”Антоново е под щатовете с личен състав. Щатната техника е на повече от 15 години, няма затруднения с консумативи и
поддръжка.Служителите са мотивирани за изпълнение на задълженията си и са обучени, в случай на необходимост могат да осигурят реда и
помогнат при оповестяването в Общината.



ЦСМП – Търговище клон Антоново е окомплектована с личен състав и техника по щатовете. Щатната техника е сравнително стара и не
достатъчно окомплектована с нова медицинска апаратура. Намиращата се на разположение са 1 брой линейка за Община Антоново, който е
крайно недостатъчни при мащабни природни бедствия, особено като се има предвид големия брой населени места в общината.



От останалите структури включени в ЕСС в Община Антоново има формирано Доброволно формирование „ДФ-Антоново-2017”/Приложение
№2.1/ което се състои от 8 доброволеца, които са преминали първоначален курс на обучение. Доброволно формирование „ДФ-Антоново-2017”
разполага с: Пожарно, спасително и друго оборудване и защитни средства:
Средства за гасене на полски и горски пожари - Противопожарни тупалки.
Индивидуални защитни средства
1. Раменно-бедрен колан SEKURALT,
2. Защитни каски,
3. Огнезащитни ръкавици,
4. Пожарозащитни маски.
Координацията между съставните части на ЕСС на територията на Община Антоново е на необходимото ниво. Връзката между частите на ЕСС се
осъществява основно чрез мобилните оператори ВИВАКОМ, А1, и ТЕЛЕНОР. /Приложение№12 и 12.1/
2.2.Доставчиците на основни стоки/услуги, които са от значение за реагирането и възстановяването при бедствия. Основните доставчици на
хранителни стоки са:Приложение№6
Таблица №25
№
1
1.
2.

Фирма
2
РПК”ЕДИНСТВО”
гр. Антоново –
Фирма„ЛИМЕЦ”
ООД – гр.Антоново

Адрес
6
Бул.”Тузлушки
герои”№24
Бул.”Тузлушки
герои”№10

Лице за контакт
7
Димитър Максимов
GSM:0888287302
Ибрям Ибрямов
GSM:0886545961

Структура на
собственост
8
Кооперативна
Частна
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3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„Наим 2009 ЕООД”
гр.Антоново
ЕТ”Калинка Илиева”
гр.Антоново
ЕТ”Еми Емине Салиева”
гр.Антоново
ЕТ”Адем ЗекериевЙоктан вар” гр.Антоново
„МЕГА-АКТИВ 2007”
ЕООДс.Таймище
„АИ-ЗЕ”ЕООД
с.Таймище
ЕТ”Елица-3-91- Илия
Илиев”с.Стеврек
ПК”Крепост”
с.Стеврек
ЕТ “Иван Радков
Мирков”
ЕТ”Валентина – Любен”В.Петрова - с.Семерци
ЕТ”Алиме Ахмедова”
с.Добротица
ЕТ”Касандра70”с.Добротица
ЕТ”Кескин –
71”с.Разделци
ЕТ”Йълдъръм”2006
с.Трескавец
ПК”Самопомощ”
с.Моравка
ЕООД-”Лотос”
с.Изворово

Бул.”Тузлушки
герои”№38
Бул.”Тузлушки
герои”№46
Бул.”Тузлушки
герои”№67
ул.”Н.Новков”
№ 28
Ул.”Девети
септември”№1
Ул.”Девети
септември”№32
Ул.”Бони Манов”
№76
Ул.”Бони
Манов”№16
Ул.”Бони Манов”
№64
с.Д. Златица
ул.Елена
Ул.”Борис
Златков” №27
Ул.”Борис
Златков” №35
ул.”Ленин” №22
ул.Г.Димитров
№12
ул.”Хр.Ботев” №12
ул.В.Търново 17

Наим Хасанов
GSM:0876680620
Частна
Калинка Илиева
GSM:
Частна
Емине Салиева
GSM:0889325209
Частна
Адем Зекериев
GSM:0898617710
Частна
Мехмед Мехмедов
GSM:0889253828
Частна
Зеки Зекериев
GSM:0897473993
Частна
Илия Илиев
GSM:0886213134
Частна
Бехчет Салимов
GSM:0885047207
Кооперативна
GSM:0888143395
Иван Радков
Частна
Валентина Петрова
GSM:0893649010
Частна
Алиме Ахмедова
GSM:0884350511
Частна
Бейсим Хасанов
GSM:0884034993
Частна
Кадрие Хюсеинова
GSM:0886627338
Частна
Исмаил Исмаилов
GSM:0897817491
Частна
Айнур Хюсеинова
GSM:0878613351
Кооперативна
Добринка Стоименова
GSM:0899191663
Частна

Същите имат достатъчно запаси и логистични възможности за осигуряване на населението с хранителни стоки от първа необходимост.
2.3.Готовност на населението
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Обучения в детски градини и училища
 Обучения в детски градини – обученията в детските градини се извършват като се обучават за 6 (шест) вида бедствени ситуации и практически
се провеждат 2 (две) занятия на година.
 Обучения в училищата
– обученията в началните училища (до 8-ми клас) се извършва по нови програми, като се провежда в „часа на класния” – по 5 (пет) часа на година.
– обученията в средните училища (от 9 –ти до 10 - ти клас) се провежда също в „часа на класния” – по 5 (пет) часа на година.
– обученията в началните училища (от 11 –ти до 12 - ти клас) се се провежда в „часа на класния” – по 3 (три) часа на година.
Обучението на децата и учениците от горните класове преминават малко часове на обучение по ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ, което не може да създаде
правилни навици за реагиране при бедствия;
Готовността на населението на Община Антоново за адекватно реагиране при бедствия е много ниска. Причините за това са няколко:
 слаба заинтересованост от населението за информиране за възможните опасности, последствията и необходимите действия;
 наложилото се мнение, че държавата е длъжна да отговаря за всичко и да осигурява всичко;
 неумението на младите хора да се справят с трудности извън нормалната жизнена среда (осигуряване на подслон и приготвяне на храна в полеви
условия, оказване на първа помощ и др.)
 постоянно застаряващото население предполага, че част от възрастните хора няма да могат да се справят при бедствие без чужда помощ;
 практически няма семейства, които да са подготвили така наречените "семейни комплекти за бедствие".
3. Проблемите, които възникват от текущите нива на готовност, свързани със спецификата на района на действие на ОСНРБ.
 Готовност на съставните части на ЕСС – проблеми:
 Липса на достатъчно сили и средства за адекватна намеса при бедствия (сили и средства на ЕСС, доброволци и др.);
 Персоналът за координация при реагиране и възстановяване не е подходящо обучен за ефективно изпълнение на задълженията си;
 Липса на информация за достъпни ресурси и начина на привличането им;
 Координацията между съставните части на ЕСС в случай на бедствия не е на необходимото ниво;
 Не са включени в ПЗБ, доставчиците на основни стоки/услуги, които са от значение за реагирането и възстановяването при бедствия.
 Готовност на населението – проблеми:
 Ниско ниво на обществена информираност за опасностите, възможните последствия и необходимите действия на населението, което не може да
осигури ефективна готовност;
 Нужда от повишаване на осведомеността на населението, с цел адекватно реагиране при ранно предупреждение и оповестяване при бедствия;
 Липса на ключови показатели за готовността на населението (като съотношението на хората запасили се с достатъчно вода, храна,
приспособления за готвене и подслон при бедствия).
4. Мерки за готовност, свързани с поддържането и подобряването на готовността, включващи планиране, обучение и тренировки:
 Осигуряване на достатъчно сили и средства за справяне с възникналото бедствие;
 Постигане на изискващото се ниво на взаимодействие и координация между участниците в реагирането и възстановяването при бедствия;
 Осигуряване посрещането на първоначалните нужди на населението и участниците;
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Повишаване информираността на населението.

5. Описание на методите и средствата, необходими за изпълнение на мерките:
 Разработване на максимално-вероятни и тежки сценарии за бедствия в зависимост от определените рискове и преценка на необходимите сили и
средства за справяне с тях;
 Провеждане на обучения, тренировки и учения за подобряване на готовността за реагиране при бедствия, взаимодействието и координацията на
органите на изпълнителната власт и съставните части на ЕСС;
 Включване в Общ.ПЗБ на доставчиците на основни стоки/услуги на областно ниво;
 Провеждане на обучение на населението за рисковете от бедствия, начините на поведение и действие и за изпълнението на необходимите
защитни мерки;
 Подобряване информираността на населението и действията, които следва да предприемат според съответната опасност.
6. Задължения подпомагащи планирането на готовността.
При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система организират и изпълняват дейностите съгласно плановете за защита при
бедствия. Планирането на защитата при бедствия се извършва на общинско, областно и национално ниво.
Учения се планират и провеждат за подобряване на взаимодействието и координацията на съставните части на единната спасителна система и органите
на изпълнителната власт за реагиране при бедствия. Тренировките и ученията се провеждат по заповед на министъра на вътрешните работи, областния
управител или на кмета на общината. Органите на централната изпълнителна власт и съставните части на единната спасителна система разработват
планове за защита при бедствия за изпълнение на задачите, произтичащи от Националния план за защита при бедствия и плановете на областно и
общинско ниво. Плановете се утвърждават със заповед на съответния ръководител след съгласуване съответно с председателя на СНРБ към МС, ОСНРБ
или Общ.СНРБ. Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи по чл.
137, ал. 1, т. 1, буква "г" или "д" от Закона за устройство на територията, която представлява опасност за възникване на бедствие:
 разработват авариен план на обекта, в който е описано времето за готовност за реагиране на структурите и лицата от обекта за изпълнение на
предвидените мерки;
 организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план най-малко веднъж годишно;
 изграждат и поддържат локални системи за оповестяване за осигуряване на ранно предупреждение на персонала, компетентните органи и
населението;
 създават, подготвят и поддържат в готовност силите и средствата от обекта и средства за защита на работещите на територията на обекта;
Юридическите лица и едноличните търговци, осъществяващи дейност в сгради за обществено обслужване, представляващи строежи по чл. 137, ал. 1, т.
2, буква "д" от Закона за устройство на територията, както и в лечебни заведения за болнична помощ, училища и детски градини, независимо от тяхната
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията
 изготвят план за защита при бедствия на пребиваващите, който съдържа времето за готовност за реагиране на лицата от обекта за изпълнение на
предвидените мерки;
 организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана най-малко веднъж годишно;
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провеждат обучение на персонала за защита при бедствия. [1]

7. Дейности свързани с готовността (Таблица №26).
Дейностите свързани с готовността за справяне с бедствия, включват планиране, обучение, тренировки на съставните части на ЕСС и населението.
Таблица №26
Дейности, които са
Отговорни структури за
Времевата рамка за
предвидени за изпълнение изпълнението на всяка от
изпълнение на всяка от
дейностите (водещи и подпомагащи) дейностите
1. Планиране:
1.1. ОПЗБ
ОСНРБ
3 години от влизане в сила
на ЗИДЗЗБ
1.2. Общински ПЗБ
Общински СНРБ
3 години от влизане в сила
на ЗИДЗЗБ
1.3. ПЗБ за изпълнение на
Териториалните звена на централната
След разработване на
задачите, произтича-щи от
администрация на изпълнителната
плановете на областно и
НПЗБ и плановете на
власт и съставните части на ЕСС
общинско ниво.
областно и общинско ниво.
1.4. Планове за защита при
ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в
Постоянна
бедствия на пребиваващи в
сгради и съоръжения за обществено
обекти
обслужване с капацитет над 1000 места
за посетители, както и в лечебни
заведения за болнична помощ,
училища и детски градини.
1.5. Аварийни планове на
ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели,
Постоянна
обекти
осъществяващи дейност в обекти,
която представлява опасност за
възникване на бедствие.
2. Обучение
2.1. Обучение на органите на Ръководителите организират обучение Съгласно планове и
изпълнителната власт и
на служителите от подчинените им
програми
другите държавни органи
звена, служби и други оперативни
структури за изпълнение на дейности
по защитата.
2.2. Обучение на
Организира се от кметовете на
Ежегодно
населението за защита при
общините чрез предоставяне на
бедствия
информация по подходящ начин.
Органите на изпълнителната власт в
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2.2.1. Обучение в системата
на предучилищното,
училищното и висшето
образование за защита при
бедствия

3. Тренировки
3.1. Тренировки и учения на
щаба за изпълнение на
задачите на ОПЗБ
3.2. Тренировки и учения на
щаба за изпълнение на
задачите на Общ. ПЗБ
3.3. Тренировки и учения за
изпълнение на задачите от
плановете на
териториалните звена на
централната администрация
на изпълнителната власт и
съставните части на ЕСС
3.4. Тренировки по
изпълнение на аварийни
планове на обекти
3.5. Тренировки по
изпълнение на планове за

рамките на своята компетентност
подпомагат обучението чрез
поддържане на информация на
интернет страницата си за намаляване
на риска от бедствия и за начините на
поведение и за защитните мерки.
Водеща - РУО
Подпомагащи – РДПБЗН, БЧК, ….?
(Органите на изпълнителната власт в
рамките на своята компетентност
подпомагат обучението чрез
поддържане на информация на
интернет страницата си за намаляване
на риска от бедствия и за начините на
поведение и за защитните мерки).

Съгласно учебните
програми

Провеждат се по заповед на кмета на
община Антоново

Тренировки - най-малко
веднъж годишно
Учения - най-малко
веднъж на 2 години

Провеждат по заповед на кмета на

Най-малко веднъж
годишно

Териториалните звена на централната
администрация на изпълнителната
власт и съставните части на ЕСС

Съгласно плановете на
съответните структури

ЮЛ и ЕТ, собственици и ползватели,
осъществяващи дейност в обекти,
която представлява опасност за
възникване на бедствие.
ЮЛ и ЕТ, осъществяващи дейност в
сгради и съоръжения за обществено

Най-малко веднъж
годишно
Най-малко веднъж
годишно
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защита при бедствия на
пребиваващи в обекти

обслужване с капацитет над 1000 места
за посетители, както и в лечебни
заведения за болнична помощ,
училища и детски градини.

Раздел V.
РЕАГИРАНЕ
Съгласно §1, т. 24 от Допълнителните разпоредби към ЗЗБ, "Реагиране" са действията, които са предприети по време на или непосредствено след
бедствието с цел спасяване на човешки живот, намаляване на въздействията върху здравето, осигуряване на обществената безопасност и на основните
потребности на засегнатите хора. В раздел „Реагиране“ се определят оперативните мерки, структурите на ЕСС, процесите и отговорностите при
възникване на бедствие.
1.ЦЕЛ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА РАЗДЕЛА „РЕАГИРАНЕ”
1.1.Цел на раздел „Реагиране“ - да регламентира принципите за реагиране, приоритетите, системите, организационната рамка, функциите и задачите на
съставните части на ЕСС (структурите и организациите на съответното областно/общинско ниво, партньорски организации), които ще бъдат
задействани, развърнати и координирани по време на бедствие.
1.2. Основни компоненти на раздела.
 Ясна и кратка постановка на принципите или критериите за реагиране в района на действие на СНРБ;
 Мерки на базата на идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване на организацията;
 Конкретни мерки, методи и/или средства за постигане на желаните резултати;
 Ясна организационна рамка за реагиране на силите на ЕСС;
 Ясно описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране;
 Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;
 Реда за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (чл. 11 от ЗЗБ) при различни опасности;
 Реда за обявяване на „бедствено положение“;
 Ясно установени информационни протоколи, така че информацията, отнасяща се до бедствието и неговите последици, да е ефективно събрана,
анализирана и споделена;
 Описание на процеса на преход към по-високо ниво на управление при бедствия (от общинско към областно и от областно към национално);
 Описание на процеса на преход към възстановяване.
2. Ясна и кратка постановка на принципите или критериите за реагиране в района на действие на СНРБ.
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 отговорност – ясно определени отговорни институции за изпълнението на дейностите;
 ангажираност от всички институции за изпълнението на дейностите;
 реалистичност – резултатите от изпълнението на дейностите следва да са постижими с
наличните ресурси;
 адекватност.
3. Мерки на базата на идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване на организацията;
 Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС:
 Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за реагиране на основните съставни части на ЕСС, чрез участия в
провеждането на учения, тренировки и други обучения на съставните й части и усъвършенстване на нормативната уредба;
 поддържане в готовност на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПО);
 Провеждане на тренировки за проверка готовността на системите за ранно предупреждение, оповестяване и информиране;
 Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за управление на Единната спасителна система;
 Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и ЕСС с цел подобряване на координацията при реагиране при бедствие.
4. Конкретни мерки, методи и/или средства за постигане на желаните резултати;
Мерките за защита при бедствия са комплекс от организационни и технически мероприятия, за намаляване или недопускане вредното въздействие от
факторите, съпровождащи различните бедствия и включват:
 изграждане/ модернизация на системите за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на населението. Основават се на:
 информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;
 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични,
ядрени, екологични и други обекти и явления;
 информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания 112;
 хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от НИМХ;
 международен обмен на информация и данни;
 планиране осигуряването на временно извеждане на населението, животните, разсредоточаване на материални ценности от предполагаеми
застрашени общински
територии;
 осигуряване на колективни и индивидуални средства за защита;
 осигуряване на временно снабдяване с питейна вода, храни, подслон и други
необходими средства за пострадалото населението от общината;
 изготвяне на наръчници и обучение на населението за реагиране при бедствия;
 провеждане на учения за изграждане на практически умения и навици за реагиране
на населението при бедствия.
5. Ясна организационна рамка за реагиране на силите на ЕСС;
Отговорните структури за намаляване на риска от бедствия са всички министерства и ведомства, областни администрации, общини, центрове за спешна
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медицинска помощ, други лечебни и здравни заведения, които имат задължения по извършване на превантивната дейност по чл. 6 от Закона за защита
при бедствия и по изпълнение на плановете за защита при бедствия, включително юридически лица и еднолични търговци, доброволни формирования и
формирования на въоръжените сили. Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" към МВР е национална специализирана
структура за пожарна безопасност, спасяване и защита при бедствия по реда на Закона за МВР и Закона за защита при бедствия. Дейностите по защита
на неселението се изпълняват от единната спасителна система.
6. Ясно описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране;/Таблица №26/
6.1.Съставни части на единната спасителна система.
 Основни съставни части на единната спасителна система са:
 РД "Пожарна безопасност и защита на населението" – МВР;
 ОД на МВР;
 Центрове за спешна медицинска помощ. Основните съставни части на единната спасителна система осигуряват непрекъсната готовност за
приемане на съобщения при възникване на бедствия, тяхната оценка и незабавни действия.
 Другите съставни части на единната спасителна система са:
 Министерства и ведомства;
 Общини
 Търговски дружества и еднолични търговци;
 Юридически лица с нестопанска цел, включително доброволните формирования;
 Въоръжените сили
Другите съставни части на единната спасителна система предоставят помощ при поискване, съгласно плановете за защита при бедствия (чл.23, ал.1 от
ЗЗБ). При възникване на бедствия съставните части на единната спасителна система, в това число и община Антоново организират и изпълняват
дейностите съгласно плановете за защита при бедствия (чл. 24 от ЗЗБ). Въоръжените сили предоставят помощ при провеждане на спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи с разрешение на министъра на отбраната въз основа на искане от съответния държавен орган, съгласно
плановете за защита при бедствия на съставните части на единната спасителна система (съгласно чл.23, ал.2 от ЗЗБ).Плановете за защита при бедствия
уреждат взаимодействието между частите на единната спасителна система и осигуряват възможност за поетапно привличане на сили и средства в
съответствие с развитието на бедствието.
 Основни дейности на ЕСС
 Разузнаване и оценка на обстановката;
 Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
 Извеждане на пострадали и застрашени хора.
 Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
 Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
 Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;
 Спасяване на пострадали при катастрофи;
 Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
66

 Извличане на аварирала техника;
 Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.
 Транспортиране на бременни жени, болни и хора на хемодиализа с високо проходима техника;
Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система ОД ПБЗН извършва: издирване на хора; ликвидиране на щетите;
6.2.Описание на ролите, функциите и отговорностите при реагиране (Таблица №27)
(Таблица №27)
Рискове,
Функции/задачи
Отговорни структури
съгласно
таблица 20
Дежурен Общ.СС-Антоново
Земетресения Oповестяване на щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия
РДПБЗН-Търговище
Неотложни мерки за намаляване на
„ЕНЕРГО ПРО”район А-во,
въздействието:
ВиК- Антоново
-спиране на електроподаването,водоснабдяванет ОПУ-Антоново,
-спиране на движението по застрашени пътни и
участъци
Спасителни операции:
РСПБЗН, „Участък
-издирване и изваждане на пострадали под
полиция”Антоново
развалини (извеждане на пострадали от трудно
БЧК, ДФ
проходими, опасни и недостъпни места,
осигуряване на въздух на затрупани хора,
осветяване зоната за извършване на спасителни
дейности)
гасене на пожари

РСПБЗН, ДФ

-устройване на проходи

РСПБЗН, ЮЛ съгласно
сключените споразумения по ЗЗБ
ЦСМП, РСПБЗН, БЧК

оказване на първа помощ на място на пострадали
и транспортирането им до лечебни заведения
осигуряване на обществения ред, регулиране на
движението, отцепване на мястото за намеса
Евакуация на населението останало без подслон
Разсредоточаване на културни и материални
ценности

„Участък полиция”Антоново
БЧК,общ.администрация,кметове
и км. наместници, ЮЛ съгласно
сключените споразумения по ЗЗБ
Ръководители на институции и
„Участък полиция”Антоново

67

РХБЗ при инциденти и аварии с опасни вещества
и материали вследствие на земетресение:
-разузнаване, спасяване на пострадали,
локализиране на разливи, вземане на проби,
извършване на анализи и ликвидиране на аварии
извършване деконтаминация на хора, техника и
оборудване
Ограничаване на разпространението и
ликвидиране на възникнали епидемични
взривове, епидемии и епизоотии от заразни и
паразитни болести:
- изолиране на района на епидемията/пандемията
- вземане и анализ на проби;
- локализиране и ликвидиране на заразите.
Предупреждение
Речни
наводнения и Получаване на информация за мястото на
скъсване на наводнението и има ли пострадали.
язовирна
Оповестяване
стена
-предприемане на мерки за намаляване на
вредното въздействие на водите (възстановяване
и надграждане на диги, ограничаване притока на
вода, аварийно изпускане на водохранилища и
отклоняване на водни потоци).
спиране на движението
по застрашени пътища и участъци
осигуряване на обществения ред, регулиране на
движението, ограничаване
достъпа до залетите места.
Спасителни операции:
извеждане на застрашеното население на
безопасно място
извършване на разсредоточаване на културни и
материални ценности
-провеждане на операции по издирване и
спасяване
оказване на първа помощ на място на пострадали
и транспортирането им до лечебни заведения.

РСПБЗН, РЗИ, РИОСВ,
ЦСМП

„Участък полиция”Антоново
РЗИ, ОДБХ, РСПБЗН

РСПБЗН
РСПБЗН, ОА, ЦСМП,
„Участък полиция”Антоново
РСПБЗН
РСПБЗН, кметове и кметски
наместници, ДФ, ЮЛ съгласно
сключените споразумения

„Участък полиция”Антоново
ОПУ,
„Участък полиция”Антоново
РСПБЗН, Участък
полиция”Антоново кметове и
кметски наместници на населени
Ръководители на институциите,
БЧК, ДФ,ЦСМП, БЧК
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Авария с
източник на
ЙЛ /или
аварияАЕЦ

Ограничаване на разпространението и
„Участък полиция”Антоново
ликвидиране на възникнали епидемични
РЗИ, ОДБХ, РЗИ, РСПБЗН
взривове, епидемии и епизоотии от заразни и
паразитни болести:
- изолиране на района на епидемията/пандемията
- вземане и анализ на проби;
- локализиране и ликвидиране на заразите.
Получаване на информация за мястото за
РСПБЗН, ЦСМП,
инцидента или аварията
„Участък полиция”Антоново
Привеждане в готовност на силите и
средствата на ЕСС.
Оповестяване
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
-първоначална оценка на
радиационната обстановка;
определяне на зоните за сигурност и
контролиран достъп на основа на резултатите
от радиационния мониторинг;
отцепване на мястото на инцидента и
обозначаване със знаци за радиоактивно
замърсяване;
дозиметричен контрол на мястото на
инцидента; използване на ИСЗ;
временно извеждане или евакуация на
населението при необходимост
осигуряване на подходящи места за
безопасно временно съхранение на
радиоактивните източници и материали до
предаването им на ДП РАО
радиационен мониторинг и вземане на проби
за анализ (почва, вода, храна и др.).
-организиране на контролни пунктове за
дозиметричен контрол и деконтаминация

РСПБЗН, „Участък
полиция”Антоново, РЗИ, РИОСВ,
ОДБХ, ВиК ЦСМП
Дежурни ОбСС - Антоново
РДПБЗН, ОДМВР Търговище
„Участък полиция”Антоново
РДПБЗН,ОДМВР,
„Участък полиция”Антоново
РДПБЗН, ОДМВР,
„Участък полиция”Антоново
РДПБЗН, РЗИ
ОБЩ.А, кметове и кметски
наместници на населени места
РДПБЗН ,РСПБЗН, ОДМВР,
Общ.А, съгласувано с АЯР
РЗИ, РИОСВ, ОДБХ, РДПБЗН
„Участък полиция”Антоново
РДПБЗН, ОДМВР, общинска
администрация
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Спасителни операции при авария с ИЙЛ
-извеждане на пострадали и оказване на първа
помощ от зоната на замърсяване осигуряване
на обществения ред и регулиране на
движението
извършване деконтаминация на хора, техника
и оборудване
-временно извеждане или евакуация на
население
Автотранспо
ртни
катастрофи

РДПБЗН, ЦСМП
„Участък полиция”Антоново

РДПБЗН , „Участък
полиция”Антоново
РСПБЗН, ОБЩ.А, кметове и
кметски наместници

Получаване на информация за мястото и вида РСПБЗН, ЦСМП, ОДМВР-Т-ще,
на катастрофата, и за състоянието на
„Участък полиция”Антоново
пострадалите.
Оповестяване
дежурен по Общ.СС- Антонов
Привеждане в готовност на силите и
ЕЕНСП -112средствата на ЕСС.
дежурен по Общ.СС- Антонов
Оповестяване на кмета и на щаба за
дежурен по Общ.СС - Антоново
координиране на спасителните и неотложните
аварийно-възстановителни работи (СНАВР).
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието;
ОДМВР- Търговище,
-спиране на трафика прилежащият пътен
„Участък
участък.
полиция”Антоново
-пренасочване на движението по алтернативни
маршрути.
Спасителни операции :
-изваждане на пострадали, осветяване зоната за
РСПБЗН, „Участък
извършване на спасителни дейности.
полиция”Антоново
гасене на пожари.
-оказване на първа помощ на място на
РСПБЗН,ЦСМП, БЧК
пострадали и транспортирането им в лечебни
„Участък полиция”Антоново
заведения
регулиране на движението,
„Участък
отцепване на мястото за намеса
полиция”Антоново
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Обилни
снеговалежи,
снежни бури
и заледяване

Информация за обстановката на място

кметове и кметски
наместници на населени
места,Дежурни ОбСС –А-во

Оповестяване
Дежурни ОбСС –А-во
Привеждане в готовност на силите и
средствата на ЕСС.
Оповестяване на кмета и на щаба за
изпълнение на плана за защита при бедствия

Горски
пожари

Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
-спиране на движението по затрупани пътни
участъци;
-организиране почистването на
републиканската пътна мрежа;
-организиране почистването на общинската
пътна мрежа
Получаване на информация за мястото и
развитието на пожара
Привеждане в готовност на силите и
средствата на ЕСС.
Оповестяване

РСПБЗН,ЦСМП
Участък полиция”Антоново
Дежурен по ОбСС-Антоново
РПС-Антоново
Участък полиция”Антоново
Общинска администрация,
фирми по почистването

Дежурен по ОбСС-Антоново
Тел.112, РСПБЗН, РДГ, кметове и
кметски наместници
РСПБЗН, ЦСМП, РДГ
„Участък полиция” Антоново
Дежурен по ОбСС-Антонов

Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
- Енерго ПРО
-ограничаване на електроподаването
района на пожара.
спиране на движението по застрашени пътища „Участък полиция” Антоново, ОПУ
и участъци в района на пожара
Пожарогасителни и спасителни операции:
-издирване и извеждане на пострадали или на
РСПБЗН, РДГ, ДФ
застрашени хора
оказване на първа помощ на място на
РСПБЗН, ЦСМП, БЧК, ДФ
пострадали и транспортирането им до лечебни
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заведения;
осигуряване на обществения ред, регулиране
на движението, отцепване на мястото за
намеса;
пожарогасене
Извършване на въздушно наблюдение и
координация.
Извършване на пожарогасене от въздуха и
медицинска евакуация.
Евакуация на населението

Промишлени
аварии
свързани с
отделяне на
опасни
вещества

Разсредоточаване на културни и материални
ценности
Получаване на информация за мястото,
мащаба на инцидента, вида замърсяване,
жертви и застрашено население
Оповестяване
Неотложни мерки за намаляване на
въздействието:
-отцепване на мястото на инцидента,
определяне на зоните на безопасност и
евакуация или временно извеждане на
застрашено население при необходимост;
-мониторинг на концентрацията на опасни
вещества в атмосферния въздух и вземане на
проби за анализ (почва, вода) опасните
вещества
спиране на движението по застрашени пътища
и участъци. Установяване на пътищата за
обхождане и/или евакуация
ограничаване на въздействието чрез засипване
на разлива с инертни материали на границата
на зоните и ограничаване попадането на
опасни вещества във водоизточници
обезопасяване чрез събиране, преливане в

„Участък полиция” Антоново
РСПБЗН, РДГ, ДФ, ЮЛ съгласно
сключените споразумения по ЗЗБ
РДПБЗН Търговище
Външна помощ
РСПБЗН,Общ.А, кметове и кметски
наместници
Ръководите на институции
РДПБЗН, ОДМВР
РДПБЗН, дежурен Общ.СС
РСПБЗН, „Участък полиция”
Антоново

РЗИ, РИОСВ

„Участък полиция” Антоново, РПС,
РСПБЗН, РЗИ, РИОСВ

РСПБЗН,РЗИ, РИОСВ
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подходящи съдове на съответните опасни
материали.
Спасителни операции:
-извеждане на пострадали от зоната на
замърсяване
гасене на пожари
осигуряване на обществения ред и регулиране
на движението
извършване деконтаминация на хора, техника
и оборудване

РСПБЗН и ДФ
РСПБЗН И ДФ
„Участък полиция” Антоново

РСПБЗН, РЗИ, общ.
Администрация, кметове и кметски
наместници
евакуация на засегнатото население
РСПБЗН, ДФ, Общ.А, кметове и
кметски наместници
Описанието на ролите, функциите и отговорностите при реагиране е направено въз основа на Стандартни оперативни процедури по чл.29, ал. 2, т. 2 от
ЗЗБ.
Рисковете свлачища, високи температури, продължителни суши, градушки и пожари в земеделски земи по Таблица№26 се случват като отделни
инциденти на териториите на общините и се реагира в съответствие с процедурите/правилата за действие на съответната институция. Ограничаване на
разпространението и ликвидиране на възникнали епидемии и епизоотии се извършва съгласно плановете на РЗИ-Търговище и ОДБХ-Търговище.

7. Средствата и ресурсите, необходими за изпълнение на дейностите;
Източниците за финансиране по плана за защита при бедствия на територията на община Антоново са общинският бюджет и републиканският бюджет.
Когато финансирането на дейностите е за сметка на бюджетите на министерства и ведомства и общинския бюджет, съгласно чл.61, т. 1 и т. 2 на Закона за
защита при бедствия, финансовите средства за изпълнение на Общинския план за защита се осигуряват в рамките на одобрените средства за съответните
министерства и ведомства и бюджетни взаимоотношения на общината с републиканския бюджет, утвърден със Закона за държавния бюджет на
Република България за съответната година. При извършени непредвидени разходи от общината за разплащане на неотложни аварийно-възстановителни
работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система, участвали в дейностите – кметът
на общината подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет (заедно с
документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
8. Реда за осъществяване на наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване (чл. 11 от ЗЗБ) при различни опасности;
8.1. Наблюдението, ранното предупреждение и оповестяването се основават на:
 информация и данни, предоставени от физически лица, организации и институции;
 информация и данни от системи за мониторинг на метеорологични, хидрологични, сеизмологични, химически, биологични, радиологични,
ядрени, екологични и други обекти и явления;
 информация и данни, получени в центровете на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112;
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 хидрометеорологична прогностична информация за опасни явления от Националния институт по метеорология и хидрология и други;
 международен обмен на информация и данни.
 Ранното предупреждение изисква:
 осъществяване на наблюдение за наличието на признаци за предстоящо бедствие;
 анализ на данните от наблюдението;
 вземане на решение от страна на компетентните органи;
 разпространение на предупредителна информация за предстоящо бедствие;
 предприемане на подходящи действия.
Ранното предупреждение се извършва по разпореждане на Кмета на общината, на кметовете на населени места, на кметските наместници или на
упълномощени от тях служители.
На територията на Общината е развърната сиренна система/Приложение№10.1/ за оповестяване, но тя е от стария тип и с нея не може да се предава
речева информация. Системата може да се активира централизирано, от пулта на Оперативния дежурен в Общински съвет по сигурност, както от
кметовете и кметските наместници по населени места. Разпореждането за децентрализирано оповестяване може да бъде издадено от Кмета на Общината.
Ранното предупреждение и оповестяването на подлежащите на заливане райони се извършва от Дежурния след получено разпореждане.Оперативния
център на РД "ПБЗН" извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и съставните части на единната спасителна
система. Оповестяването се извършва чрез Националната система за оповестяване, пример:
Имате съобщение ! Моля въведете вашия ПИН!. Имате съобщение ! Моля въведете вашия ПИН!”. „Внимание земетресение”!. Внимание
земетресение” !. Внимание земетресение” !.
Освен посочения по-горе пример, може да бъде давана и допълнителна информация.
Оповестяването на населението се извършва със специализирани автомобили, лично, от определени хора в населените места или чрез средствата за
масово осведомяване.
При получен сигнал за внезапно възникнало бедствие като земетресение , наводнение или промишлени аварии с отровни вещества, екипите на
съставните части на ЕСС (без тези на БЧК) действат по правилата утвърдени в техните структури. Екипите на БЧК се включват в дейностите след
решение на Щаба и искане от Кмета. След явяване на място и уточняване на пораженията екипите може да поискат допълнителни сили и средства за
справяне със ситуацията, като актуалната информация се предава на техните дежурни. Дежурния в Общинския съвет по сигурност, след получаване на
сигнала незабавно уведомява кмета на Общината и изпълнява неговите разпореждания. При необходимост и след разпореждане на Кмета на Общината
се привеждат в готовност и изпращат на мястото на бедствието силите на Доброволно формирование „ДФ-Антоново-2017”/Приложение№2.1/.
На базата на проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, Кметът може да вземе решение за обявяване на бедствено положение
и свикване на щаба/Приложение№1.1/ за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
9. Реда за обявяване на „бедствено положение“;
9.1. Управление при бедствия. Обявяване на бедствено положение.
9.1.1.Управление при бедствия.
 Кмета на общината организира и ръководи защитата при бедствия в общината. Създава със заповед щаб(Приложение №1.1) за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния и с областните щабове. [1]
Контактите с членовете на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ са посочени в организационната структура за управление при бедствие /Приложение№12/
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 Общинският щаб извършва следните основни дейности:
 анализ и оценка на обстановката при бедствие;
 предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи
за предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население;
 осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието;
 информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за
необходимите предпазни мерки и действия;
В щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия са включени представители на всички структури, участващи в реагирането. Кмета със
заповед определят ръководител на операциите, който притежава необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието (чл.31, ал.2
ЗЗБ). Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на общинския щаб по чл. 64, ал. 1, т. 7 от ЗЗБ,
осъществява взаимодействието и координацията между частите на ЕСС участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 ЗЗБ в района на
бедствието (чл.31, ал.1 ЗЗБ).
9.1.2.Обявяване на бедствено положение. ,
 Кмета със заповед обявява бедствено положение за територията на община Антоново. С обявяването на бедствено положение се въвежда
общинския план за защита при бедствия.
 Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система,участващи в изпълнението на дейностите в района на
бедствието, се извършва от ръководител на операциите.Ръководителят на операциите се определя със заповед на кмета на Община
Антоново.Същият организира и контролира изпълнението на одобрените решения на Общинския щаб.
10. Ясно установени информационни протоколи, така че информацията, отнасяща се до бедствието и неговите последици, да е ефективно
събрана, анализирана и споделена;
При обявяване на „бедствено положение“ ръководителят (кмета) възлага на членове на щаба изпълнението на определени функции (планиране,
операции, логистика), като сформира съответни секции и техни ръководители.Той определя и следните подпомагащи го позиции:
 отговорник за публичната информация – разглежда всички въпроси, свързани с медиите и координира разпространяването на информация до тях;
 отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) – поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при
бедствие;
 отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите.
Конкретни ръководители на секции и подпомагащи отговорници са посочени в /Приложение№12/,
При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на Общ.ПЗБ, секция „Планиране“ попълва форми /Приложения №16/.
11. Описание на процеса на преход към по-високо ниво на управление при бедствия (от общинско към областно и от областно към национално);
Когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво, съгласно чл. 65 ал. 2 т. 7,
кмета може да поиска от Областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез Оперативния център на РДПБЗН-Търговище. При
въвеждане на областния план за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво. Общинският щаб за изпълнение на общинския план за
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защита при бедствия в засегнати територии продължава да изпълняват своите функции и задължения, като координацията и управлението на силите и
средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за изпълнение на областния план за защита при бедствия.
12. Описание на процеса на преход към възстановяване.
Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет.
 Принципи за реагиране в района на действие на Общ.СНРБ:
На базата на възникналите последици от бедствието, Кмета на Общината със заповед определя ръководител на операциите, който притежава
необходимата експертиза и опит в зависимост от характера на бедствието. Също на базата на последиците се определят задачите, те могат да бъдат:
 търсене и спасяване;
 медицинска помощ;
 евакуация;
 конкретни мерки за намаляване на последиците или предотвратяване на разрастването му.
Всяка от задачите се възлага на конкретна структура, като се съобразяват възможностите им. В случай, че силите и средствата на общинско ниво са
недостатъчни за справяне с бедствието се иска помощ от Областния управител. Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на
одобрените решения на общинския Щаб.
 Идентифицирани в практиката проблеми при реагиране, целящи подобряване на организацията:
 Подобряване на взаимодействието между съставните части на ЕСС:
 Повишаването на готовността, оперативната координация и капацитета за реагиране на основните съставни части на ЕСС, чрез участия в
провеждането на учения, тренировки и други обучения на съставните й части и усъвършенстване на нормативната уредба;
 Поддържане в готовност на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване при бедствия (НСРПО);
 Провеждане на тренировки за проверка готовността на системите за ранно предупреждение, оповестяване и информиране;
 Поддържане на актуална база данни за длъжностните лица в различните нива за управление на Единната спасителна система;
 Познаване на ПЗБ от всички участници на СНРБ и ЕСС с цел подобряване на координацията при реагиране при бедствие.
 Подобряване на организацията за оповестяване на населението:
 Доизграждане на НСРПО на населението за територията на община Антоново;
 Повишаване на административния капацитет на съставните части на ЕСС за реагиране при бедствия.
 Осигуряване на ключови ресурси в помощ на усилията при реагиране, като
специализирана техника, специализирано оборудване, средства за комуникации.
 Засилване на мотивацията за включване и участие в доброволното движение.
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Раздел VI.
ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ
Възстановяването включва координираните усилия и процеси по осъществяването на мерки за подпомагане и възстановяване (краткосрочни - по време и
непосредствено след събитието). Дългосрочните мерки за възстановяване след бедствие не са предмет на ПЗБ.
1.ЦЕЛ И ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ НА ПРОЦЕСА” ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И ПОДПОМАГАНЕ”

1.1. Цел на раздела – да се определят мерките, включително ролите, отговорностите, структурите и дейностите, които могат да бъдат изпълнени в
помощ на общността за възстановяване от бедствия.
1.2. Основни компоненти.
 Ясни и кратки цели за възстановяването;
 Структура и управление на процеса по възстановяване:
 Оценки на първоначалните нужди и щетите:
 Описание на мерки, методи и ресурсите за ограничаване на последствията и възстановяване;
 Предоставяне на информация на населението;
 Финансово осигуряване (ясно посочени условия за финансиране на възстановяването и подпомагането както на общинско ниво, така и от други
източници);
 Ред за докладване (описание на процеса за представяне на доклади от екипа по възстановяване).
В процеса на възстановяване след бедствия трябва да се използват всички възможности за намаляване на рисковете от бъдещи събития.
2.Ясни и кратки цели за възстановяването; /Таблица№28/
Таблица№28
№
Функции/задачи
по
ред
1.
Настаняване на население, останало без
подслон в резервен сграден фонд
2.
Осигуряване на палатки, фургони и сглобяеми
къщи за останалите без подслон.
3.
Осигуряване на сграден фонд за държавни
структури, включително за щабове за
изпълнение на съответния план за защита при
бедствия.

Отговорни структури
Общинска администрация – отдел
„УТЕОП”, кметове и кметски наместници
Общ.А, отдел „УТЕОП“,БЧК, КМЕТОВЕ И
КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ
Общ.А, отдел „Общинска собственост”
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4.

5.
6.

7.
8.

9.

Осигуряване на продукти от първа
необходимост, лекарства и осигуряване на
питейна вода
Осигуряване на резервно водоснабдяване.
Отстраняване на аварии по преноса и
снабдяването с ел. енергия, природен газ и
горива.
Отстраняване на аварии по комуналнобитовите мрежи.
Определяне степента на разрушения на
сградите и съоръженията и укрепване или
разрушаване на повредени сгради
Възстановяване на пътна инфраструктура

10.

Разчистване на пътища и извличане на
аварирала техника.

11.

Временно възстановяване на повредени
мостове.

12.

Раздаване на помощи на пострадалото
население.
Оказване на психологична помощ и
психосоциална подкрепа на пострадалите и на
спасителните екипи.

13.

Общ.А, кметове и кметски наместници, РЗИ,
БЧК, и социални дейности,
дирекция”АПИО”
Общ.А, ВиК, кметове и кметски наместници
Електроразпределителни дружества, Арес
газ, ВиК, общинска администрация
Общ. А, кметове и кметски наместници
Общ.А, дирекция „ дирекция УТЕОП” и
екология”, ръководители на институции и
ЮЛ
ОПУ, общ. Администрация, дирекция
„УТЕОП“
ОПУ, РДПБЗН, общ. Администрация,
„Дейност чистота”, ЮЛ съгласно
сключените споразумения
ОПУ, общ. Администрация, дирекция
„УТЕОП“, ЮЛ съгласно сключените
споразумения
БЧК, общинска администрация , отдел
„АПИО” „ социални дейности“
БЧК, ОДМВР

3.Структура и управление на процеса по възстановяване:
 рамката на организацията и дейностите по възстановяването;
 кога и как се активират разпоредбите по възстановяването;
 посочване на отговорните лица и техните задължения;
 управление на дейностите по възстановяване;
 участие на неправителствени организации и населението (управление на предоставянето на помощи, даренията и доброволчество);
4. Оценки на първоначалните нужди и щетите:
• подслоняване/ настаняване;
• състояние на общността - включващо както степента на персоналните загуби на собственост, така и нивото на прекъсване на
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социалните функции.
• инфраструктура - услуги като електричество, вода, транспорт и др.
• здравеопазване;
• поражения за икономиката - прекъсване на нормалната стопанска дейност
• околна среда - оценка на безопасността и статуса;
Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в процеса на реагирането, ОЦ на РДПБЗН, членовете на щаба за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на щетите и др.
Организирането и координирането на дейността се осъществява от ресорния заместник кмет, подпомаган от група от представители на общинска
администрация РСПБЗН-Антоново, „Участък полиция” Антоново и служители от отдел социални дейности .
5.Описание на мерки, методи и ресурсите за ограничаване на последствията и възстановяване;
Организация на дейностите по възстановяване и подпомагане.
Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на
пострадалите (засегнатите) лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие. Неотложната помощ се организира, осигурява и
предоставя от кмета на община Антоново и включва: изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни; раздаване на
облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица.
Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита
при бедствия.
При необходимост и по заявка/искане на кмета на община Антоново, чрез областния управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или
палатки от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица.
Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата
отговарят на критерии, определени в правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите
на Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с правилника по чл. 54, ал. 6 от ЗЗБ, и
не може да превишава стойността на данъчната оценка на жилището.
Възстановителната помощ се предоставя за:
 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които
първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с
които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж;
 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки
или хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от
самосрутване и не могат да се поправят или заздравят.
Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието лица се организира от кмета в съответствие с изискването на ЗЗБ и
общинските планове за защита при бедствия. Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска собственост, се организират от
кмета, съгласно общинският план за защита при бедствия, а за обектите, държавна собственост – от областния управител и териториалните структури на
министерства и ведомства. Щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия на база направената оценка на щетите от групата по т. 2.3 от
раздела предлага решения за възстановяване на жизнено важни услуги за населението. Приемането и обобщаването на заявките/исканията от кмета за
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външно подпомагане по реагирането и възстановяването се координират от началник отдел „УТЕОП“, подпомаган от група от представители на
общинска администрация, БЧК и служителите от отдел „ социални дейности“.Организирането и съхранението на дарения и помощи се извършва от
областната структура на БЧК. Разпределението, раздаването и отчитане на дарения и помощи се организира и ръководи от директора на дирекция
„ФСДУС”, подпомаган от работна група ” в областна администрация, подпомаган от група от представители на областна администрация, БЧК и ОДСП.
6. Предоставяне на информация на населението; предаването на гласова информация за целите на ранното оповестяване на населението на
гр.Антоново ще се извършва с коли на „Участък полиция” Антоново чрез мегафони а в останалите населени места кметовете на кметства и кметските
наместници ще назначават оповестители. Националната телевизия и радио също ще излъчват съобщения за обстановката в страната и предприетите
мерки за защита.Гласовата информация се изготвя от директора на дирекция „АПИО”
7. Финансово осигуряване (ясно посочени условия за финансиране на възстановяването и подпомагането както на общинско ниво, така и от
други източници);
7.2.Финансовото и материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия включва (чл. 59, ал. 1 от Закона за защита при бедствия):
 текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система;
 ремонт, доставки на техника, оборудване и друго имущество, необходимо за защитата при бедствия;
 проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и поддържане на системи за ранно предупреждение и оповестяване при
бедствия;
 управление на недвижими имоти и движими вещи - държавна собственост, предоставени на министерства и ведомства за защита при бедствия;
 осъществяване на международно икономическо и научно-техническо сътрудничество в областта на защитата при бедствия;
 социални и обслужващи дейности;
 създаване и поддържане на кризисни запаси от материални средства и горивно-смазочни материали за осигуряване защитата на населението
при бедствия;
 предоставяне на държавни и общински имоти и движими вещи за целите на защитата;
 други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия.
Същевременно законът предвижда в случаите, когато е възникнала необходимост от предприемане на неотложни действия, след искане на юридически
лица на издръжка от държавния или от общинския бюджет се предоставят безвъзмездно временно за ползване движими вещи – частна държавна
собственост, със заповед на съответния министър, на ръководител на юридическо лице в министерство, на ръководител на друго ведомство или на
областен управител и с договор за заем за послужване.
7.2. Източници за финансиране.
 бюджетите на министерствата и ведомствата;
 общинските бюджети;
 търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им;
 структурните фондове на Европейския съюз.
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8. Ред за докладване (описание на процеса за представяне на доклади от екипа по възстановяване).
1. пълнота;
2. последователност;
3. прозрачност;
4. точност;
5. ефективност на разходите;
6. същественост;
7. достоверност;
8. подобряване на докладването.
Раздел VII.
МОНИТОРИНГ И ОЦЕНКА

1. Цел и основни компоненти на раздел „Мониторинг и оценка“.
1.1. Цел - да осигури основа за наблюдение и оценка на ОПЗБ и дейностите по неговото изпълнение.
1.2. Основни компоненти на раздела:




Ясно и кратко изложение на принципи и критерии за мониторинг и оценка на ПЗБ;
Описание на процеса за мониторинг и оценка на ПЗБ за изпълнението на функциите, дейностите и задачите, възложени с него;
Описание на процеса за актуализация и преразглеждане на ПЗБ, включително за поддържане на актуални процедури и списъци с ресурси.

2. Принципи и критерии за мониторинг и оценка на ОПЗБ;
Мониторингът и оценката са стандартни части от всички ефективни политики или процеси за управление на риска. Същите осигуряват „обратна връзка“
в рамките на тези процеси, позволяващи сравнение между действителните и желаните състояния. Това дава възможност за текущ анализ, с цел
подобряване на резултатите и усъвършенстване на решенията и изпълняване на процесите.
Оценката може да се извърши по време на прегледа на плана, също така може да се извърши в ключови етапи като средство за оценка на напредъка към
целта. Като добра практика е извършването на периодичен преглед не само на напредъка, но също така и на актуалността и приложимостта на всеки един
раздел от Общ.ПЗБ.
3.Описание на процеса за мониторинг и оценка на Общ.ПЗБ за изпълнението на функциите, дейностите и задачите, възложени с него.
При оценяването дали Общ.ПЗБ е адекватен, следва да се преценява дали същият:
 е точен;
 е практически приложим;
 обхваща всички необходими функции
 осигурява необходимата координация между организациите и институциите включени в Общ.ПЗБ.
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3.1.Точността се оценява чрез проверка дали:
 съществуват съответстващи, пълни и актуални приложения в Общ.ПЗБ;
 връзките към организациите и определените функции и ресурси са пълни и актуални;
 структурирането на частите на ЕСС и щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ съответстват на тяхното описание в Общ.ПЗБ.
3.2.Практическата приложимост се оценява като се вземе предвид дали:
 местните власти и партньорски организации включени в ПЗБ са в състояние да осъществят определените им функции, описани в плана;
 организациите представени в Общ.СНРБ и съставните части на ЕСС на местно ниво разполагат с необходимите ресурси, за да бъдат в състояние
да изпълняват техните функциите описани в Общ.ПЗБ.
3.3.Обхватът се оценява чрез:
 проверка за наличието на опасности, които не са разгледани в Общ.ПЗБ;
 разглеждане на механизмите за въздействие чрез превенция, готовност, реагиране и възстановяване по отношение на разгледаните рискове;
 оценка на адекватността на съществуващите връзки между Общ.ПЗБ и плановете на участващите организации и институции.
3.4.Координацията се оценява като се вземе предвид дали:
 ролите и отговорностите са ясно дефинирани;
 описанието на това как институциите ще работят заедно в случай на бедствие е недвусмислено;
 функциите в Общ.ПЗБ са ясно описани;
 целите и задачите на Общ.ПЗБ са в съответствие с целите и задачите на НСНРБ;
 заложените мерки в Общ.ПЗБ са в съответствие с тези на ОПБЗН и Националния план за защита при бедствия.
4. Процес за актуализация и преразглеждане на Общ.ПЗБ, включително за поддържане на актуални процедури и списъци с ресурси.
Актуализация и преразглеждане на плана се извършва по реда описан в т. 7 от Раздел I.
Актуализации на плана задължително се правят при организационни промени или промени в процедурите, както и при други събития, които оказват
въздействие по изпълнението на плана и процедурите. Общ.ПЗБ може да се преразглежда по всяко време от Общ.СНРБ, като може да бъде изменен,
допълнен, отменен или заменен по реда на ЗЗБ.
За поддържане актуалността на Общ.ПЗБ, включително и на списъците на ресурсите, периодичността за преразглеждане и актуализиране на плана и
начина за осъществяване на координацията, отговаря началник отдел „КПТО”.
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СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА:

№
1. Цел на плана

СЪДЪРЖАНИЕ

Стр.
67

85

Символът на земетресението
1.ЦЕЛ НА ПЛАНА.
Целта на плана е да се създаде оптимална организация
за своевременно и точно прогнозиране последствията от
възникнали земетресения и успешно осъществяване на
спасителни, неотложни, аварийни и възстановителни
работи (СНАВР) във възникналите огнища на
поражения, за ограничаване загубите, защитата на
населението и икономиката и безаварийна работа на
производствените мощности.

2.
3.
3.1.
3.2.
3.3.
3.4.
3.5.
3.6.
4.
5.
5.1.
5.2.
5.3.
5.4.
5.5.
5.6.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Обхват на плана
Описание на ситуацията
Характеристики включващи потенциалните последствия
Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия
Описание на зоната/зоните които се очаква да бъдат засегнати
Уязвими обекти- сгради, болници, училища, инфраструктура
Демографски характеристики
Стопански дейности в района
Приети условия за планиране
Последователност на действията
Оперативна готовност
Ред за активиране на плана
Определяне на защитни действия
Предупреждение и оповестяване на населението
Изпълнение на защитни действия
Изпълнение на дейности по възстановяване
Организация и разпределение на отговорностите
Ръководство и координация
Събиране и обмен на информация за бедствието
Комуникации
Ресурсно осигуряване на изпълнението на плана
Отговорни органи и връзки

67
67
67
68
70
72
73
73
73
74
74
75
75
76
77
84
86
91
92
92
92
93

2.ОБХВАТ.
Планът за защита при земетресение обхваща
планиране на действията и задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и
частите на ЕСС с цел ефективно реагиране и се отнася за територията на община Антоново.
3.ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА.
3.1.Характеристики, включващи потенциалните последствията:
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Земетресенията представляват внезапно освобождаване на енергия в земната кора, при което за кратко време се генерират сеизмични вълни.
Земетръсната опасност за дадена територия зависи от нивото на земетръсната активност, т.е. от силата и честотата на възможните бъдещи
земетресенията. За оценка на силата на земетресенията се използват две скали:
 инструментална на Рихтер за определяне на магнитуда- /Приложение №7.1/
 макросеизмична (неинструментална) на Медведев-Шпонхоер-Карник (МШК) за
определяне интензивността на земетресенията върху земната повърхност /Приложение №7/
Магнитудът (М) по Рихтер характеризира енергията отделена в огнището на земетресението, т.е. силата на излъчените от него сеизмични вълни.
Интензивността (I) по макросеизмичната скала МШК характеризира силата на въздействието на сеизмичните вълни върху земната повърхност.
Интензивността се измерва в степени от I до XII и се определя въз основа на три групи признаци:
а) усещанията на хората и въздействието върху заобикалящите ги предмети;
б) въздействието върху различните типове сгради;
в) въздействието върху природната среда (остатъчни деформации в почвата, изменение режима на плитките и дълбоките подземни води,
изворите, свлачищата, срутищата и др.).
Земетресението е природно бедствие което не може да бъде предсказано. Неговата продължителност е кратка, но последствията могат да бъдат
изключително тежки. Земетресенията възникват в земните ядра при бързото освобождаване на натрупаната там енергия. Обемът, където се освобождава
енергията, се нарича земетръсно огнище. В земетръсното огнище настъпва разрушение на земната кора по една основна равнина на разкъсване, в
резултат на което се формира земетръсния разлом. Образуването на разлом е типично за тектонските земетресения и при плитки земетресения разломът
се наблюдава на земната повърхност. Неговата дълбочина може да достигне до 700 км. От земетръсното огнище се разпространяват различни по скорост
земетръсни вълни, които разтърсват земната повърхност и се възприемат като трусове. Колкото по-голяма енергия се освобождава, толкова те са посилни. Сеизмичните вълни са еластични вълни, които в реалната земна среда се разпространяват във вид на трептения.
По характера на движението вълните се делят на :
- надлъжни / означават се с буква Р – от prima– първа /. В надлъжната вълна движението е по посоката на разпространение на сеизмичния лъч. От тях
настъпва редуващо се компресиране и разтягане на земната кора. Скоростта на надлъжните вълни е най-голяма – от 5 до 13 км/сек., поради което те найрано се регистрират от сеизмографите и първи се усещат от хората;
- напречни / означават се с буква S – от sekonda– втора / движението на земните частици е по посока, перпендикулярна на лъча. При тях се предизвиква
змиеподобно огъване на средата.
Скоростта на напречните вълни е от 3,5 до 7,5 км / сек. ;
- повърхностни / означават се с буква L – от long – дълги / елиптични движения на средата /. Повърхностните вълни са най – бавни и имат скорост до
3,5 км/ сек. Огнището на земетресението представлява цялата зона на разрушение, в която има пукнатинообразуване в недрата на Земята.
Параметри на земетресението:



Хипоцентър – началната точка на земетресението /дава се чрез географски координати /. От нея започва разпарянето на пукнатината;
Епицентър – проекцията на хипоцентъра на Земната повърхност / дава се чрезгеографски координати / т.е. точката, лежаща на земната
повърхност над хипоцентъра;
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Магнитуд – мярка на силата на земетресенията. Думата магнитуд произлиза от латинската дума „ magnitudio”, което означава величина;
Макросеизмична интензивност – мярка за земното движение, на конкретно място, базирана на ефектите върху хората, сградите и съоръженията
и при много силни земетресения върху релефа.
 Период на повтаряемост – средния интервал от време между две подобни събития на дадено място / или област /, например земетресения
надвишаващи даден магнитуд, земни движения надвишаващи дадена стойност и др. Единица върху периода на повтаряемост е вероятността за
поява на разглежданото събитие.
Обикновено земетресенията са съпроводени с бучене и светене. Какво представляват те:
 Бученето представлява звук с ниска честота, близка до долната граница на чувствителност на човешкото ухо. Понякога този звук прилича на
гръм или канонада от далечни оръдия или на шум на тежък транспорт. То възниква непосредствено при преминаване на еластичните вълни от
Земята във въздуха. Обикновено сеизмичното бучене се чува малко преди да се усети първия трус. При някои земетресения /с магнитуд над
6,0 / предадената сеизмична енергия във въздуха е толкова голяма, че може да бъде чут звук на няколкостотин километра от огнището. /Вранча 1977г./.
 Светенето се наблюдава във въздуха, близо до земната повърхност, най-вече над някои части в епицентралната област, малко преди, през време и
след труса. При земетресение над 6,0 сеизмичното сияние може да се види на разстояние до 300 – 400 км. от епицентъра.
Причина за земетресенията могат да бъдат и вулканичните изригвания. Такива земетресения се проявяват само около вулканите.
3.2.Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия;
Съгласно картата за сеизмично райониране на Република България от 1987г. фиг.1 територията на община Антоново попада в зона със земетръсно
проявление от VIIІ степен по скала на Медведев - Шпонхоер – Карник ( МШК–64, Приложение №7)
под прякото въздействие на Вранчанското, Горнооряховското и Шабленското огнище. При определяне на възможния разрушителен ефект на
земетресението върху сгради тежест имат следните фактории: общо състояние и поддържане на сградния фонд, земетръсна неосигуреност на
конструкции, изградени преди 1987г. (преди 1987г. действат нормативни документи за земетръсна осигуреност в строителството, при които общината
попада в територия с по-ниска степен на земетръсно въздействие); степен на износване, поради вибрации и изложеност на постоянни природни и
техногенни въздействия, периодично наводняване на основите на сградите при проливни дъждове и снеготопене (около които няма изградени
водоплътни тротоари) или изградени от кирпичен материал. При едно сравнение между картите за сеизмично райониране на страната се забелязва
тенденция за повишаване на интензитета на земетръсно проявление по райони, т.е. въпреки определената VІІІ-а степен за общината, не е изключено да
има земетресение с по-голям интензитет и респективно по-голям разрушителен ефект.

Фигура1

фигура 1
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При земетресение от VІІІ степен в общината ще възникне сложна обстановка, ще има поражения в различна степен на инфраструктурни обекти и
съоръжения. Ще има умерени до силни повреди на жилищни и стопански сгради:
- големи пропуквания на стени, частични срутвания на стени и покриви на кирпичени и каменни постройки;
- малки пропуквания на стени и частично срутване на комините на тухлени сгради;
- пукнатини в мазилката при постройките с подсилена конструкция;
Очаква се да има затрупани хора и много ранени, които се нуждаят от помощ. Ще има обща тревога сред населението. Земетресението може да
предизвика вторично усложняване на обстановката и проявяване на комплекс от негативни ефекти: спиране на електро и водоподаването, локални
наводнения на сгради, пожари /увреждане на котли на парни инсталации, промишлени инсталации под налягане, разрушаване на комини на сгради
/особено през отоплителния сезон/, късо съединени в ел.мрежата, при скъсване на ел.проводници, авариране на ел.машини и съоръжения, оставени да
работят без надзор.
Движението по автомобилните пътища ще бъде нарушено, като ще пострадат пътните съоръжения, мостове, надлези, тунели и други;
- Ще има затрудняване със снабдяването на населението с храна, вода и медицински услуги.
- Ще възникнат повреди и смущения в съобщителна система /стационарна и мобилна/
- Наличните сили и средства, предвидени за провеждане на спасителните и аварийни дейности в общините ще бъдат недостатъчни;
- Медицинските заведения ще бъдат затруднени при приема и обработката на пострадали;
- Ще се появят и групи, които ще посегнат на общинското и частно имущество;
- Възможно е разпространение на зарази и възникването на епидемии;
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- Недостатъчни ще са и финансовите възможности на общините на територията на областта за овладяване, преодоляване и възстановяване от
последствията;
СОЦИАЛНИ ПОСЛЕДСТВИЯ:
 Значителни наранявания, високо ниво на щети по сгради и инфраструктура, големи финансови загуби.)
 Потенциален брой на хората, засегнати непосредствено от опасното събитие - Над 1000 души, евакуирани/преместени и временно настанени лица
за период от няколко дни до седмици.
 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ИНФРАСТРУКТУРАТА:
 Материални щети – Високо ниво на щетите по сградите и инфраструктурата;
 Прекъсване на доставките на основни стоки/услуги-Засегнато е част от населението на средна до голяма част от територията на областта;
 ИКОНОМИЧЕСКИ ЗАГУБИ:
 Икономически спад на стопанската дейност и /или загуба на активи на стойност > 3% от брутния вътрешен продукт на областта.
 ПОСЛЕДСТВИЯ ЗА ОКОЛНАТА СРЕДА:
 Загуби на биологични видове и/или естествения ландшафт - Малки увреждания за екосистеми и биологични видове от регионално значение.
 Поражения за околната среда - Малки екологични щети.
3.3.Описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от специфичната
опасност и география на района;
3.3.1. Главни сеизмични зони в България
 Горнооряховска сеизмична зона
Разположена в Централна Северна България, тази зона може да бъде описана като линия от земетръсни епицентри по продължение на десния бряг на р.
Янтра в изток-западна посока. Най-силното събитие от този век се е случило на 14.07.1913 г. с М=7 (по други 4/16 източници – 6.75) и интензивност от X
степен в епицентралната област. Разрушени са селищата Горна Оряховица – до 95%; Велико Търново, Лясковец и Долна Оряховица – до 80 %. Площта,
на която е усетено земетресението, е оценена на около 400 000 км².Затихването на реализираната сеизмична енергия е много бързо на юг-югоизток и
север-северозапад. Най-силно влияние тази зона има върху територията на Централна Северна България.
 Шабленска сеизмична зона
Епицентрите на земетресенията са разположени по продължение на морския бряг. Най-силното земетресение за последните 100 години е било събитието
от 31.03.1901 г. с М=7.2 и интензивност в епицентъра от X степен. Епицентърът е бил в Черно море, на около 10 km източно от нос Калиакра.
Дълбочината му не е коректно определена и варира от 15 km до 30 km. Градиентът на затихване е много голям за бреговата област и намалява на запад.
Този факт се обяснява с блоковата структура на горната част на земната кора близко до брега. Въздействието на земетресението е било по-значимо само
за района на най-източните територии на страната, а за Южна България въздействието е било от IV-V степен (МШК-64). Тази зона е известна с не
особено дълъг времеви период за силните земетресения. Изследвания показват, че на всеки 450-500 години земетресения с магнитуд около 7.0 поразяват
тази област.
 Провадийска сеизмична зона
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Характеризира се с висока честота на слаби земетресения, чийто магнитуд рядко надминава 4.5. Тази концентрация на земетресения се дължи на солния
щок, който се е внедрил в отслабената зона при пресичането на няколко разлома. Допълнителен фактор за нарастване на броя на земетресенията през
последните 20-25 години е интензивната експлоатация на солта чрез изслужване и формирането на огромни камери под земята пълни с разсол. Това
ускорява тектонските процеси около солния щок, защото той става по-лек в горната си част. За по-доброто изследване на развиващите се процеси е
създадена локална сеизмична мрежа в района около гр. Провадия.
 Софийска сеизмична зона
Тази сеизмична зона съвпада със Софийската котловина и обкръжаващите я планини. Епицентрите на известните силни земетресения са разположени
между центъра на гр. София и югозападните околности. Хипоцентрите на земетресенията оконтурват активно разломяване на дълбочина от около 30 km.
Максималната описана интензивност е X степен за епицентралната зона за земетресението от 30.09.1858 г. с оценен магнитуд от 6.6. Изчислено е, че
земетресения с магнитуд М = 7.0 могат да се очакват на всеки 800 години.
 Струмска (Кресненска) сеизмична зона
Тази зона е известна с най-силното земетресение в Европа през последните 200 години – 04.04.1904 г. Магнитудът, според изчисленията в Пасадена
(САЩ) е бил М=7.5 с епицентрална интензивност Io=10-11 МШК , но съществуват данни за възможни две последователни събития с магнитуди,
съответно 7.2 и 7.8. Това е най-силното известно земетресение в България и най-силното плитко земетресение, станало през ХХ век на Балканите и
континентална Европа. Земетресението е предшествано (25 минути преди него) от друго много силно събитие с магнитуд 7.1-7.3. Площта, на която е
усетено земетресението, е оценена на около 1 400 000 км². Земетресения с магнитуд М= 7.0 могат да се очакват на всеки 500 години.
 Маришка сеизмична зона
През последния век най-голямата катастрофа за тази част от територията на България е провокирана от две събития – земетресенията от 14.04.1928 г.
(М=6.8) и 18.04.1928 г. (М=7.0). Интензивността в епицентралната зона е била X степен за първото събитие и XI за второто. Едно трето събитие следва в
района на с.Гълъбово с магнитуд 5.7, но ефектите от него не са били катастрофални. Повърхностното разломяване от тези земетресения е имало обща
5/16 дължина от около 100 km. Сеизмичните вълни са имали слабо затихване в посока изток-запад (по дължина на основната Маришка разломна зона).
3.3.2.География на района;
Територията на Общината е характерна с висока сеизмична активност и е класифицирана като “втори ранг земетръсно-опасни участъци по Земята”. Тази
територия попада под въздействието на вътрешни и външни за страната сеизмогенни зони с очаквано въздействие върху земната повърхност до 8 степен
по 12 степенната Скала на Медведев – Шпонхойер - Карник или Европейската макросеизмична скала / EMS98/ която заменя Скалата на МедведевШпонхойер-Карник. Външните сеизмогенни зони оказващи най-голямо влияние на територията на България са районите на Мраморно море, Бяло море и
района на Вранча в Карпатите. Тъй като Стара планина е свързана с Карпатите, Северна България е особено чувствителна към земетресенията във
Вранча. То е локален сеизмичен център с дълбочина до 150 км. и за това се чувства на далече. Вътрешните сеизмогенни зони оказващи влияние на
Общината са Софийската, с вероятен магнитуд 7.0, Пловдивската с вероятен магнитуд 7.0 и Варненската /по точно Шабленската / с вероятен магнитуд
7.0. Влияние в това отношение върху района на Общината могат да окажат и районите на Стражица, Чирпан, Ямбол и др. Важно е да се знае, че на
територията на страната от 60 години не е възниквало земетресение с магнитуд над 6.0 при положение, че условния цикъл на повторяемост е много по малък / пример Вранча – 25-30 год. /. Това показва че постоянно нараства вероятността за възникване на катастрофално земетресение на територията на
Общината. Земетресенията се характеризират с:
- Сравнително дълъг период на повторяемост на силните земетресения;
- Не е установена цикличност;
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- Краткотрайност;
- Засяга големи площи;
- Изключително многообразни, неопределености заложени в самото явление;
- Изключително негативни директни последствия;
- Голяма вероятност за вторични последствия;
- Дори и слаби до умерено силни земетресения могат да доведат до кризи;
- Споменът от последствията избледнява с времето;
- Невъзможност за организирана реакция по време на бедствието;
- Голям обем НАВР за кратко време;
- Дълъг възстановителен период.
При възникване на земетресение с интензетет от 8-ма степен по МШК (съгласно картата за сеизмичното райониране на територията на България), ще
възникнат следните поражения и въздействие върху хората:
- Разрушения на сгради;
- Възниква ужас и паника;
- Отчупват се единични клони от дърветата;
- Част от висящи лампи се повреждат;
- Малки срутвания на стръмните, наклонени почви и улични платна;
- В почвата се появяват пукнатини;
- Многократно се променя дебитът и нивото на водоизточниците;
- Постройките с подсилена конструкция и дървените къщи получават следните повреди: малки пропуквания на стените, пукнатини в комините и
срутване на част от тях;
- Постройките от печени тухли, панелни постройки и постройки с носеща конструкция получават повреди, като големи пукнатини в стените, срутване
на комините;
- Много от селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи;
- Част от зданията се срутват.
3.4.Уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура;
 Сгради, болници, училища, Приложение №7.2 и Приложение №7.3/
Направените изследвания показват, че тяхното проявление ще доведе до сериозни поражения на инфраструктурата, а именно:
- нарушаване на жизнено важни системи за управление и нормално функциониране на обекти от националното стопанство;
- част от сградния фонд /над 20 –30 % / ще получи пълни или силни разрушения, а останалата – частични или слаби;
- човешки жертви, затрупани хора, хора нуждаещи се от извличане и спасяване;
- голяма част от населението /около 10%/ ще остане без подслон и ще се нуждае от настаняване и всестранно осигуряване;
- ще бъде нарушена системата за електроснабдяване на населението. Ще се разрушат хидротехническите съоръжения за водоснабдяване, като помпени и
пречиствателни станции, тръбопроводи и водонапорни кули;
- голяма част от предприятията ще спрат производствения процес;
- нарушено движение на ППС и поражения по изградените съоръжения на инженерната инфраструктура – мостове, надлези , подлези.;
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- ще се наруши съобщителната система;
- създаване на сложна пожарна обстановка. Нараства вероятността от взривове и пожари в съоръженията и обектите пренасящи, съхраняващи и
работещи с природен газ, пропан-бутан и др. нефтопродукти.
- поради нарушаване на технологичните процеси в много промишлени обекти е възможно да възникнат взривове, а в други замърсяване с отровни
химични вещества;
- възможно е възникването на епидемии, психически стрес и паника сред населението;
- значителни загуби ще понесе животновъдството. Ще възникне голям обем от ветеринарно-санитарни и екарисажни работи и клане на животни по
необходимост.
- възможно е да се създаде тежка обстановка в кварталите и селата на общината със старо и несъобразено с антисеизмичните изисквания строителство.
 Инфраструктура
 Промишлени обекти – 2 обекта включващи: Завод за пътни знаци и съоръжения гр.Антоново
и склад за негодни пестициди - с.Семерци
 Транспорт:
Таблица №1
Категория на
Дължина в /км/ Относителен Инж.техническа
Съпътстваща
пътя
дял/%/
характеристика инфраструктура
8,4
Много добра
Първокласен
22
Второкласен
100
44,41
средна
Част.изградена
третокласен
135
47,20
задоволителна
липсва
Четвъртокласен
Селскостопански надлези – 1 бр.
Селскостопански подлези – 4 бр.
 Електроснабдяване – силни повреди ще се получат по основните далекопроводи – 110 КV, 220 КV и разпределителната подстанция в Антоново
и електросъоръжения; аварии ще има и по електропроводите ниско напрежение и трафопостовете в населените места.
Преносни проводи 1. ЕП – 20 kw Илиино – Антоново
2. ЕП – 20 kw Любичево – Антоново
3. ЕП – 20 kw Камбурово – Антоново
4. ЕП – 20 kw Пиринец – Антоново
5. ЕП – 20 kw Керамичен цех – Антоново
6. ЕП – 20 kw п/ст Омуртаг – Антоново
7. ЕП – 20 kw Черни бряг – Антоново
8. ЕП – 20 kw Орач – Антоново
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9. ЕП – 220 kw - Тича
10.ЕП – 110kw – Родина
Далекопровод – 220kw – 1 бр.- застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица
Далекопровод – 110kw - 1бр -застрашени от скъсване на проводници в района на с.Разделци, с.Пиринец и с.Г.Златица
 Водоснабдяване – силни повреди на кладенците тип “Раней”, част от тях се очаква да бъдат разрушени, което ще доведе до промяна на дебита и
качеството на водата; възможно е да има прекъсване на магистралните водопроводи и прекъсване на селищни водопроводни мрежи; прекъсване
на напорния и хранителния водопровод на водонапорни кули, пропуквания и срутвания на водоеми и водни кули. При аварии в ел.съоръжения
(скъсване на подземни и надземни ел.проводи и аварии в трафопостове) ще спре експлоатацията на помпените станции в гр.Антоново и
населените места.
 Водоизточници и водопроводни мрежи:
1.Водоизточници – 220бр.
2.Помпени станции – 32 бр.
3.Външна водопроводна мрежа – 197,5 км.
4.Улична водопроводна мрежа – 355 км.
5.Канализационна мрежа – 13 км.
6.Водоеми - 75 бр.
 Хидротехнически съоръжения – язовири /Приложение 4/
1.Яз. Ястребино - 5000,000дк
2.Яз. Еревиш
- 35,713дк
3.Яз.Семерци - 48,717дк
4.Долна Златица8,408дк.
3.5.Демографски характеристики.
 Разпределение и гъстота на населението в района, /Приложение№3/
 Уязвими групи от него; /Приложение№3.1/
3.6.Стопански дейности в района;







 ЗЕМЕДЕЛИЕ
ПШЕНИЦА
ЕЧЕМИК
ОВЕС
ЦАРЕВИЦА
МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
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ТАБЛИЦА №2
ЗЕМЯ
Селско стопанска земя
Обработваема земя
Собственост на земята:
общинска
държавна
частна







ОБЩО ДКА
269213
178616
2180
25518
146 977

 ЖИВОТНОВЪДСТВО
ГОВЕДОВЪДСТВОТО
ОВЦЕВЪДСТВО
ПТИЦЕВЪДСТВОТО
ПЧЕЛАРСТВОТО
РИБАРСТВО
4.ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ
Последствията от земетресението на територията на община Антоново ще са с размери, които надхвърлят въможностите за реакция на общината и ще се
налага въвеждането на областния план за защита при бедствия. Бедствената ситуация ще обхване колкото е възможно по-голяма територия, като се
отчита възможността за възникване на бедствени ситуации на няколко места едновременно. Ситуацията ще е с различен обхват и интензивност – от зони
в които последствията за населението и инфраструктурата ще са ограничени до зони с големи разрушения. Вследствие на земетресението ще има
пострадали, изчезнали и бедстващи хора. Бедствената ситуация ще налага извършването на евакуация на застрашеното население.
1. Голям брой засегнати жители, възможни са човешки жертви.
2. Участъци с разрушена транспортна и техническа инфраструктури.
3. Засегнат обществен и жилищен сграден фонд.
4. Опасност от епидемии, пожари, разливи на опасни вещества, свлачища, наводнения и др.
За ефективното управление на рисковете е изготвена оценка на риска за територията на община Антоново, съгласно Приложение №11 към раздел ІІ
профил на риска към ПЗБ. В приложението с числови стойности са определени кои опасности и рискове са значими и управлението на кои рискове
следва да бъде с приоритет. Това е от основно значение за правилно насочване на подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и
възстановяване.
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5.ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА.
5.1.Оперативна готовност.
5.1.1. Предупреждение и оповестяване.
Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия се определят с Наредбата за условията и
реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.).
Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност получават информация за
мястото на земетресението и има ли пострадали и я обменят помежду си. Информацията може да бъде получена от НОЦ-ГДПБЗН, ЕЕНСП-112,
свидетели и др.
Дежурния при ОбСС Антоново уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната дейност на
основата на стандартна оперативна процедура (Приложение № 2)
Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при земетресение – основните съставни части на РДПБЗН, ОДМВР,
ЦСМП и БЧК, областният управител, кмета на общината, териториалните структури на централната изпълнителна власт, ЮЛ, с които са сключени
споразумения, привеждат в готовност силите и средствата за реагиране. ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинския щаб на общината за
изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния управител, кмета на засегнатата община или директора на РДПБЗН.
При техническа неизправност на Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, дежурният по
Общински съвет за сигурност оповестява личния състав на общинския щаб(Приложение № 1.1и Приложение№ 12). по разпореждане на кмета.
5.1.2. Време за привеждане в готовност
Дежурните екипи на РСПБЗН, „Полицейски участък”Антоново, ЦСМП, поддържат постоянна оперативна готовност и работят на непрекъснат сменен
режим.
Времето за привеждане в готовност на останалите структури в работно време е Ч+30 минути, а в извън работно време Ч+60 минути.
5.2. Ред за активиране на плана. Обявяване на „бедствено положение“.
На базата на проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, Кметът може да вземе решение за обявяване на бедствено положение и
свикване на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи. При
силно земетресение най-вероятно бедственото положение ще бъде обявено на територията на цялата Община. Незабавно след получаване на
разпореждането, Дежурния в Общински съвет по сигурност уведомява членовете на Щаба за заповедта на Кмета, като нарежда да се явят на
определеното място (залата на Общината). По същия начин се действа и при обявяване на бедствено положение от Областния управител. В случай
когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими
допълнителни ресурси, кмета на община Антоново може да поиска от областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез
оперативния център на РДПБЗН-Търговище. При въвеждане на областния план за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво.
Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в засегнати територии продължава да изпълняват своите функции и
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задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за
изпълнение на областния план за защита при бедствия.
5.3. Определяне на защитни действия.
5.3.1.Анализиране на заплахата;
Щаба за изпълнение на общински План за защита при бедствия извършва следните основни дейности: Извършва анализ и оценка на получената
информация за мащабите на земетресението. Привежда в изпълнение настоящия План, като в зависимост от получената информация конкретизира
действията си по:
- търсене и спасяване на затрупани хора;
- обезопасяване на опасни сгради, изключване на електрозахранването, изключване на водоснабдяването;
- осигуряване на безопасни условия за работа на спасителните екипи;
- оказване на първа помощ на пострадалите.
Информацията се получава от съставните части на ЕСС, аварийните екипи на дружествата и дежурните по ОбСС в Общината.
5.3.2.Избор на защитни действия;
На базата на извършения анализ се определят незабавните действия, а именно:
- търсене и спасяване на затрупани хора;
- оказване на медицинска помощ на пострадалите;
- временно извеждане от района или евакуация;
- осигуряване на безопасни условия за работа на спасителните екипи чрез изключване на електрозахранването и В и К мрежата;
- доокомплектоване на спасителните екипи с хора и техника;
- разчистване на проходи за движение на хора и техника;
- организиране на охраната на засегнатите райони;
- оглед на сградния фонд и подготовка за настаняване на останали без подслон хора;
- осигуряване чрез електроагрегати на аварийно осветление;
5.3.3.Определяне на предупреждението за населението;
Населението трябва да бъде предупредено да очаква вторични трусове, които е възможно да предизвикат по-големи разрушения, тъй като от
първоначалния трус сградите ще са получили сериозни повреди. Горната информация ще се предава на населението чрез:
- автомобили на ПБЗН и МВР;
- лично чрез обход от служители на Общината;
- средствата за масово осведомяване;
- от кметовете и кметските наместници в селата. Информацията трябва да бъде подготвена, разпечатана и раздадена на служителите които ще
отидат в определените райони. Отговорник Секретаря на Общината. В случай, че няма връзка с отделни села е необходимо да се изпратят хора от
съседното село или от Общинска администрация за уточняване на ситуацията.Тъй като не съществува система за ранно предупреждение за очаквано
97

земетресение, то първоначално населението ще се информира за незабавните действия които трябва да извърши за да се намалят последиците от труса, а
именно:
- да се изключи електрозахранването, да не се палят свещи, кибритени клечки или да се използват запалки по време и след трусовете;
- да се запази спокойствие и хладнокръвие и да не се изпада в паника;
- след спиране на трусовете да се провери за ранени и ако има такива да им се окаже първа медицинска помощ;
- много внимателно да се освободят хората, затрупани от леки елементи на конструкцията. При необходимост да се потърси специализирана медицинска
и друга помощ ;
- напусналите жилищата си да отидат на открито място, по-далече от електропроводи, стрехи и прозорци на сградите
- местата на които маже да се отиде са градинки, паркове, стадиони;
- да съберат членовете на семейството си и да помогнат на съседите си или колегите;
- да уведомят незабавно екипите на ЕСС за затрупани хора;
- да започнат самостоятелно да търсят и спасяват затрупани, като спазват всички възможни мерки за безопасност.
5.3.4.Определяне на план за действие.Приложение№15
5.4.Предупреждение и оповестяване на населението.
5.4.1.Избор на подходяща система и ред за предупреждение;
Редът и начинът за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на населението при земетресение на територията на
общината и областта се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Национална система за ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност”.
Начините за свързване чрез системата за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на Единната
спасителна система са: алармиране, оповестяване, спешно свързване с едно лице, спешна конференция, планирана конференция за определен час.
-Алармирането е изпращане на предварително записано съобщение до лицата в групите: членовете на общинския щаб, кметовете и кметските
наместници, доброволната спасителна група, дежурния при ОбСС. При възникване на земетресение те ще получат съобщение от системата на
мобилния си телефон текст: Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN! Имате съобщение! Моля въведете вашия PIN!
Внимание, земетресение! Внимание, земетресение! Внимание, земетресение!";
-Оповестяването е изпращане на съобщение до лицата в групите с допълнителна информация - конкретизиране на събитието и указания за действия на
лицата.
-Спешно свързване е контакт с лице от дадена група с цел консултация и/или експертно становище.
-Спешна конференция е паралелното избиране на определени лица, които се включват в
конферентна връзка, с цел координация на действията и вземане на решение за реагиране при радиационна авария и опасност от радиоактивно
замърсяване.
-Планирана конференция за определен час е паралелното избиране на определени лица, които се включват в конферентна връзка, за което са
предварително известени.
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище,
по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище. При земетресение, изискващо
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координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа на искане
на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на мястото на
намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при ОУ ПБЗН Търговище.
Кметът на общината може да разпореди оповестяване на населението с вой на сирени/Приложение№10.1/ в продължение на 3 минути, последван от
указания с подвижни мегафони за поведение на населението, въведени временни ограничения за движение по пътищата и др.
Оповестяването при земетресение в общината се извършва от оперативните дежурни при ОбСС по схема, както следва: Приложения:,№12 и №12.1
Указания на населението при възникване на земетресение се дават чрез озвучителните средства, монтирани на автомобилите на „Участък
полиция”Антоново и РСПБЗН.
5.5..Изпълнение на защитните действия.
5.5.1.Наблюдение на процеса по изпълнението на защитните действия;
Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в засегнатите територии продължава да изпълняват своите функции и
задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за
изпълнение на областния план за защита при бедствия.
 Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1, т.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение са:
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв
за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и
областния щаб.
 При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ, кметът:
 въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
 може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на
мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);
 извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
 може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
 може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
 може да поиска координация от областния управител; 7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица
 организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
 организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.
Кметът на община, когато осъществява ръководство и координация на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпраща
на МВР писмена информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.
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 Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
 изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;
 раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
 предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на
дирекция „АПИО”.
Когато кметът на общината може да поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до
областна администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/625-71 при дежурния по Областен съвет по сигурност. Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите
складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките. Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е
Директорът на Дирекция „ФСДУС”, подпомаган от счетоводители.”Финансово-счетоводна
дейност” в общината.
 Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет.
 Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП)
ЦСМП организира и осигурява:
 Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
 Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.
 Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията,
ПБЗН.
 Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.
 Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите
повиквания за помощ и подадената информация до екипите.
 Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна
медицинска помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
 Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ на
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територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна инспекция и
директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:
 създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на
пострадалите;
 формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
 осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
 организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия от пожар;
 формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от пожари;
 Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда
и законността е Директорът на ОД на МВР Търговище. В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в
неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
 правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено
застрашени;
 правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
 свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от земетресението;
 правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии. Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с
чл. 7 от Закона за МВР и включва:
 отцепване (изолиране) на района;
 осигуряване на обществения ред и организация на движението;
 осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения
ред и др.;
 осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по
маршрутите за евакуация;
 осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
 оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;
 извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на
мародерство и други престъпления;
 организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;
 оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на
фирми, организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
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 провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
 Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират
към отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
 Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности,
здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора.
 Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, М-тел и
Теленор
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.
 Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно
подпомагане на пострадали хора при бедствия.
5.5.2.Контрол на достъпа и отцепване на опасната зона;
Ограничаване на свободно движение и пребиваване в определена част на територията, недостъпна и потенциално опасна вследствие на земетресението.
Спирането и пренасочването на движението на МПС извън засегнатите зони ще се осигурява от органите на „Участък полиция”Антоново. В районите на
земетресението, обществения ред и охраната ще се осъществява със сили и средства на ОДМВР.
- Ограничаване на правото на извършване на дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването на спасителни дейности.
- Забрана за движение на лични и фирмени МПС:
- Излъчване на информация за моментното състояние на проходимостта на уличната мрежа;
- Определяне на мерки за незабавно изпълнение от гражданите за намаляване на риска от придвижване. На населението периодически и според
обстановката се дават указания за поведение и действие.
5.5.3.Подпомагане на евакуацията;
 Евакуация:
Съгласно чл. 65, ал. 2, т. 8 от Закона за защита при бедствия кмета на общината организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица, като се подпомага от общинския и областен щаб.
При необходимост от евакуация на част от засегнатото население, същото се извършва от служители на РСПБЗН, и „Участък полиция”Антоново.
Евакуацията и разсредоточаването се извършват с транспортни средства и/или пеша. Списък на фирмите, извършващи пътнически превози на
територията на общината е даден в /Приложение №13.2 /. Юридическите лица и едноличните търговци, включени в разчетите за евакуация и
разсредоточаване, предоставят при поискване планираната помощ. Средствата за покриване на разходите по провеждането на евакуацията и
разсредоточаването са в рамките на общинските бюджети и/или бюджетите на отговорните ведомства за местни дейности.
Евакуацията на хора и разсредоточаването на културни и материални ценности е планирано чрез изготвяне на разчети /Приложение№14/. Нуждаещите
се от временно настаняване ще бъдат настанени в наличната и предварително определените за целта сгради на територията на общината, посочени в
разчетите на общинските планове за евакуация или ще бъдат изготвени палаткови лагери.
В разчетите е включена информация за:
- начините и способите за оповестяване;
- местата на сборни евакуационни пунктове (СЕП), евакуационни центрове (ЕЦ) и места за настаняване (МН);
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- отговорниците и състава на СЕП, ЕЦ и МН и техните задължения при провеждане на евакуация и разсредоточаване;
- транспортните средства, необходими за провеждането на евакуацията и разсредоточаването;
- основните и резервните маршрути за евакуация и разсредоточаване и организацията на движението;
- реда за настаняване и осигуряване на евакуираните лица и за съхранение на разсредоточените културни и материални ценности;
- мерките за осигуряване на обществения ред и опазване на имуществото на евакуираните;
- реда за връщане на евакуираните по местата за постоянно местоживеене и на разсредоточените културни и материални ценности.
Приоритетно се евакуират деца, майки с деца, бременни жени, диализно болни, болни и възрастни хора. Преди да се вземе решение за настаняване на
хора в конкретна сграда, се изпраща комисия от експерти от община и външни експерти /ако има такива/ за оглед на сградата, т.е. извършва се визуална
проверка за наличието на увреждане по сградата. Ако заключението на комисията е, че сградата отговаря на изискванията за безопасност се извършва
възстановяване /осигуряване/ на ел.захранването и водоснабдяването /ако са прекъснати/, осигуряване на оборудване /легла, постелъчен инвентар
/отопление /според сезонните нужди /, доставка на отоплителни ел.уреди или печки на твърдо гориво и отоплителни материали. Ако местата за
настаняване не достигат, останалото без подслон население, може да се евакуира и в съседни, незасегнати общини от областта след мотивирано искане
от кмета на общината до областния управител и в общини от съседна област с мотивирано искане до министъра на вътрешните работи чрез областния
управител. Временно извеждане и координация на населението от една община в друга при земетресение става с разпореждане /заповед/ на областния
управител.
След оценката на пораженията, Щаба за изпълнение на ПЗБ взема следните решения:
 Привежда в готовност за търсене и спасяване на затрупани хора. Общинска фирма „Дейност чистота” заедно с наличната им техника.
Спасителните дейности се провеждат под ръководството на Ръководителя на операциите или по негови указания;
 Незабавно привежда в готовност Доброволното формирование „ДФ-Антоново-2017” и поставя задачи на ръководителя му;
 Извиква Управителите (директори или техни представители и др.) на основните строителни и специализирани фирми, изисква от тях информация
за наличната изправна техника, определя време за готовност и места за съсредоточаване;
 При необходимост от евакуация или придвижване на спасители, мобилизира училищните автобуси и им поставя конкретните задачи.
5.5.4.Деконтаминация -/ Приложение№4.1/ Обеззаразяване, обезвреждане, премахване на заразния агент или замърсител посредством различни
методи. Събирателно понятие за различни методи - физични, химични, биологични и др. с една и съща цел - очистване от микроорганизми.
 Дезинфекция на водата
По-голямата част от патогенните микроорганизми в питейната вода се отстраняват чрез методите за пречистване на вода, като коагулация, флокулация,
утаяване и филтрация. Дезинфекция се прилага като краен етап от пречистването за подобряване на безопасността на питейната вода.Дезинфекцията
безспорно има значение за доставянето на безопасна вода за питейни нужди. Под дезинфекция на водата се разбира отстраняването, дезактивирането или
убиването на патогенните микроорганизми. При този процес микроорганизмите се унищожават или дезактивират, при което се преустановяват техният
растеж и възпроизвеждане. Ако микробите не бъдат отстранени от питейната вода, тя ще предизвика болести у хората. Дезинфекцията е процес, близък
до стерилизирането, и по време на нея се убиват всички присъстващи микроорганизми, както вредните, така и безвредните. Може да се осъществява чрез
физична или химична дезинфекция. Дезинфектантите отстраняват от водата и органичните замърсявания, които се използват от микроорганизмите за
хранителни вещества или убежища. Трябва не само да убиват микроорганизмите, но и да имат остатъчно действие, което означава, че следва да запазват
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активността си във водата след дезинфекцията. Трябва да предотвратяват растежа на патогенни микроорганизми в тръбопроводите след дезинфекция,
като водят до деконтаминация на водата.
За химична дезинфекция на вода се използват следните дезинфектанти:
хлор (Cl2);
хлорен диоскид (ClO2);
хипохлорит (OCl-);
озон (O3);
халогени: бром (Br2), йод (I);
бромен хлорид (BrCl);
метали: мед (Cu2+), сребро (Ag+);
калиев перманганат (KMnO4);
феноли;
алкохоли;
сапуни и детергенти;
четвъртични амониеви соли;
водороден пероксид;
някои киселини и основи.
За физична дезинфекция на вода се прилагат, както следва:
 ултравиолетова (УВ) светлина;















електронно облъчване;
гама-лъчи;
звук;
нагряване
Вече десетилетия наред хлорът играе съществена роля при пречистването на водата. Той е най-широко използваният дезинфектант. Предимството му се
състои в това, че е лесен за произвеждане и сравнително евтин. Хлорът ефективно убива патогените. Допринася за надеждността на питейната вода,
получена от повърхностни води. За дезинфекция на вода на места, където не се практикува съвкупно пречистване на питейната вода, се използват хлорни
таблетки.





5.5.5.Медицинска помощ за пострадалите;
Медицинско осигуряване – първа долекарска помощ ще се осигурява от съседи, близки, които са открили пострадалия. Те подават сигнал на телефон
112 и до общината (кметството). Кметът на общината координира първоначалните дейности по предоставяне на медицинска помощ до пристигане на
екипи на ЦСМП - координира използване на целия наличен медицински ресурс в общината: общопрактикуващи лекари, и др. дейности по
здравеопазването към общината /към детските и учебните заведения/. Медицинското осигуряване се извършва от центъра за спешна медицинска помощ,
който е основна съставна част от единната спасителна система и от мобилни екипи на болницата в гр.Търговище, гр.Омуртаг и ЦСМП гр.Антоново. При
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възникване на земетресение се очаква да има много пострадали хора на територията на всички общини в област Търговище и ще има остър недостиг на
медицински специалисти. Основната част от силите, извършващи медицинското осигуряване по време на спасителните работи ще се въвежда от съседни
незасегнати територии чрез оперативния център на ОУПБЗН-Търговище, по искане на кмета на общината. Изведените хора, които имат наранявания ще
се настаняват във временни пунктове за оказване на медицинска помощ и преценка за транспортиране до болнично заведение. Подходящите сгради са:
здравна служба – Антоново и здравните пунктове в съставните населени места на общината. При недостиг на места за настаняване в горепосочените
сгради ще се изграждат временни пунктове на разстояние до 500 м от районите с най-много пострадали хора. Най-тежко пострадалите хора ще се
транспортират до МБАЛ-Търговище. При недостиг на линейки на ЦСМП за транспортиране на пострадалите ще се използват подходящи автомобили,
собственост на общината, на юридически или физически лица. При необходимост на пострадалите ще се оказва първа психологическа помощ за
справяне със ситуацията, особено при загуба на близки. Информация за броя на постъпилите на лечение, както и сведение за медицинските екипи и
стационарната болнична база се подава от МБАЛ-Търговище до общинския щаб.
5.5.6.Търсене и спасяване и др.;
 Спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при земетресения
РС”ПБЗН” извършва спасителни неотложни аварийно-възстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва.
• Разузнаване и оценка на обстановката;
• Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
• Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;
• Осигуряване въздух на затрупани хора;
• Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
• Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
• Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;
• Спасяване на пострадали при катастрофи;
• Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
• Извличане на аварирала техника;
• Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
• Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.
• Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;
• Извършване на първична сортировка на пострадалите;
• Оказване на до лекарска помощ на пострадалите;
• Извеждане на пострадали и застрашени хора.
При земетресение с Магнитуд 7 и по- висока степен по скалата на МШК / Приложение№7/
ще има голям обем от спасителни и аварийно-възстановителни работи, които трябва да се извършат в кратък период от време /с всеки изминал час
шансовете за оцеляване на хората под руините намаляват/. Ще има недостиг на хора, сили и средства за провеждане на СНАВР. Спасителните работи
започват с оказване на помощ и взаимопомощ от съседи и близки, от доброволци от доброволното формирование, служители и работници в общината. В
зоната на поражение от земетресение НАВР се провеждат във взаимодействие с основните съставни части на общината. Кметът на общината организира
и координира действията по спасяване на хора чрез изпращане на оперативни групи от служители в общината и доброволци на местата с поражения. При
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пристигане на екип на ОД ПБЗН - ръководителят на място поема ръководството на дейностите – поставя задачи на екипите и определя реда за
провеждане на НАВР, следи за спазването на безопасните условия на труд и организира взаимодействието със силите на Единната спасителна система и
с кмета на общината. При провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи по възможност се използват плановете на
сградите и съоръженията или се привличат в помощ лица, които живеят или работят в тях. Разчистването на разрушенията се извършва отгоре надолу,
като техниката не се въвежда върху разрушенията и с нея не се извършва директно разчистване. За спасяване на хора под затрупванията се устройват
проходи /хоризонтални и вертикални/. При направата на проходите трябва да се запазва максимално придобитата форма на разрушението, а където се
налага разширяване или пробиване на отвори, следва да се вземат необходимите мерки за укрепване на конструкцията и предпазване на пострадалите от
нараняване. Възможно е и устройване на вертикални шахти за достигане до затрупаните. Укрепването на конструкциите най-често се извършва с
помощни материали /дървен материал и др./. При опасност от вторични земни трусове и при неустойчиви конструкции, при които устройването на
проходи и шахти е невъзможно, спасителните дейности се извършват чрез последователно разчистване, с основно внимание към местата с локализирани
хора. За издирване на хора под разрушения периодично се преустановяват всякакви дейности и работа с машини за установяване на подавани сигнали от
затрупани хора. При откриване на затрупани хора се установява контакт за изясняване на точното им местонахождение, здравословно състояние и
обстановката около тях. Тази информация е необходима за подготовка на екипа за извършване на спасителните дейности. При откриване на затрупани
хора е възможно спасителните дейности да се извършат на ръка без използване на механизация. Най-често така се действа при монолитно
строителство и непосредствена близост до пострадалия. При спасителните дейности не се извършва насилствено отделяне на елементи, които не са
освободени, както и не се теглят кабели, въжета, парчета арматура и др. При спасяване на пострадали хора от разрушени сгради могат да се използват
алпийски техники за спасяване. Дейностите се извършват от служители на ОД ПБЗН, преминали курс и защитили квалификация за работа с алпийска
техника за спасяване. В дейностите могат да бъдат включени и придадени мобилни екипи на министерство на отбраната. Кметът на общината създава
организация за непрекъснатост на дейностите по откриване и спасяване на оцелели хора: осигуряване на осветление през тъмната част на денонощието,
храна и вода на спасителните екипи и място за почивка /на работилите до 12 часа/, осигуряване на допълнителни сили и средства от единната спасителна
система за усилване на наличните чрез оперативния център на ПБЗН; осигуряване на горива за техниката на участниците в спасителните работи. При
недостиг на сили и средства кметът на общината може да привлече допълнителни сили и средства от физически и юридически лица в общината, които
разполагат с необходимата механизация и да поиска чрез ОЦ ПБЗН и областния управител допълнителни специализирани сили и средства от незасегнати
райони.
Кметът на общината може да поиска координация на неотложните аварийно-възстановителни работи от областния управител.
5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване.
 Изпълнение на дейности по възстановяване. Съгласно чл. 55 от ЗЗБ подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето
на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
Неотложната помощ се организира, осигурява и предоставя от кметовете на общините и включва: изхранване и временно настаняване на
пострадалите (засегнатите) лица и животни; раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица.
Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита
при бедствия.
При необходимост и по заявките/искания на кметовете на общини чрез областния управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или
палатки от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица.
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Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата
отговарят на критерии, определени в правилника МКВП към МС, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите на
Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с правилника и не може да превишава
стойността на данъчната оценка на жилището.
Възстановителната помощ се предоставя за:
 частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на
строежа, както и за строително-монтажни работи, с които първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с
други видове или се извършват нови видове работи, с които се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж;
 премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно
чл.195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на
гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не могат да се поправят или заздравят.
Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието лица се организира от кметовете на общини в съответствие с
изискването на ЗЗБ и общинските планове за защита при бедствия. Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска
собственост, се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове за защита при бедствия, а за обектите държавна собственост – от
областния управител или териториалните структури на министерства и ведомства.
Информация за щетите се подава от ръководителя на операциите в процеса на реагирането, дежурния в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на
ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност, членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия,
проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на щетите и др. Преценката за техническото състояние на сградите, след
земетресение и годността им за обитаване се извършва чрез обследване на сградите и изготвяне на експертни заключения от инженер-конструктори. В
експертизата се определя вида на необходимата възстановителна и/или укрепителна дейност. При експертна оценка за невъзможно възстановяване и
укрепване на сграда – се предприемат всички мерки за евакуиране на живеещите/работещите в сградата и настаняването им в безопасни сгради.
 Планирани дейности и задачи след земетресение
Основните усилия се насочват в гр.Антоново и околните населени места. Спасителните работи да започнат чрез използване на основните части на
Единната спасителна система. Същите следва да имат готовност за работа в комбинирани огнища на поражения, екипировка с индивидуални средства за
защита и спазване правилата за работа в пожароопасна и взривоопасна среда. Спасителните дейности да се провеждат с цел своевременно изваждане на
затрупаните хора, оказване на Първа медицинска помощ и организиране на временното извеждане, настаняване и изхранване на останалото без подслон
население. Аварийно-възстановителните мероприятия да се насочат към потушаване на локалните пожари, изключване на електрозахранването и
водоснабдяването и поетапно възстановяване на комунално-енергийните системи за нуждите на спасителните и възстановителни работи.
Възстановяването на мрежите започва след осигуряване на безопасни условия на работа на аварийните екипи. Спасителните и аварийни работи да се
провеждат непрекъснато на четири смени.
 Основните приоритетни действия
 Спасителни работи :
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А. Гасене на пожари: Осъществява се от дежурните екипи на РС ПБЗН и обектовите противопожарни служби, впоследствие се привличат екипи от
съседни незасегнати общини . Основните усилия се съсредоточават за:
- локализиране на аварии в предприятия работещи с промишлени отровни вещества;
- гасене на пожари в сгради с масово пребиваване на хора;
- потушаване на пожари в жилищни и обществени сгради. За осигуряване на вода се привличат частни фирми, водоноски от В и К, резервоарите с вода
във фирмите и от реките и язовирите. Важно значение за гасенето на пожарите има разчистването на маршрутите за движение и подходите към огнищата
на горене.
Б. Разкриване и спасяване на затрупани хора: Осъществява се от:
- спасителни екипи на РД ПБЗН и „ДФ-Антоново-2017” / Приложение№2 и 2.1/
- работни групи на РУ "МВР", РС ПБЗН и Общинска фирма дейност „Чистота” неорганизирани доброволци последствие усилията могат да нараснат с:
- придадени сили и средства от съседни незасегнати или по-малко засегнати общини .
В. Оказване на Първа медицинска помощ: Осъществява се от:
-дежурни екипи от Центъра за спешна медицинска помощ – Т-ще, клон Антоново ;
-екипи за кръвопреливане от МБАЛ Търговище;
-Евакуацията на пострадали се осъществява в МБАЛ-Търговище, при нужда се насочва към съседни общини.
Г. Доставяне на вода и продоволствие: Вода се доставя с водоноски. Във всяко населено място /квартал и село/ предварително са определени пунктове
за раздаване на вода и предмети от първа необходимост, развръщани от Българския червен кръст.
Д. Настаняване на останалото без подслон население: Евакуацията на останалото без подслон население се осъществява в сгради /след оглед в,
хотели, спортни зали на училища и др., незасегнати от земетресението/Приложение№7.3/ При необходимост, след разрешение на Министъра на
отбраната се осигуряват палатки от военните формирования или от ГД ПБЗН. Местата за изграждане на палатковите лагери са стадиони и спортни
площадки. Ненастаненото население, може да се евакуира и в съседни незасегнати общини по решение на Областен управител.
Е. Защита на животните и растенията: За защита на животните и растенията се провеждат следните мероприятия:
- спасителни и сортировъчно-оздравителни ветеринарни дейности и лечение на животни с травми;
- организира се клане на животни по необходимост и преработка и съхранение на продукцията от тях;
- умрелите животни се предават на екарисаж или се загробват. Загробват се и отпадъците от животински произход;
- осигурява се подслон или лагери за животни, безопасни по отношение на ЗООСИ;
- осигурява се доставка на незамърсени фуражи за изхранване и чиста вода за водопой;
- осигуряват се необходимите лекарства, ваксини и дезинфекционни средства;
- установява се непрекъснато епизодично наблюдение на животните, възстановяват се производствено - технологичните процеси във фермите;
- провеждат се възстановителни работи в складовете за растителна продукция Ветеринарно-медицинската служба осъществява контрол по епизодичната
обстановка, оказва ветеринарна помощ и организира клането по необходимост.
Ж. Събиране и охрана на материалните ценности: Събирането на материалните ценности се осъществява със силите на съответните организации и
обекти. При невъзможност за съхранение същите се евакуират от обекта или от населеното място. Охраната се осъществява със силите на ОД МВР и
охранителните фирми.
Отцепване и охрана: Осъществява се от силите на РУ МВР, с неговите управления и охранителните фирми. Основните усилия се насочват към:
- осигуряване на пропускателен режим, чрез развръщане на КПП по входно-изходните артерии на Антоново;
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- организация на комендантска служба в зоните на разрушения. Охраната на обектите осигурява: - въвеждането на групировката от сили за провеждане
на неотложни аварийно- възстановителни работи;
- водене борба с нарушителите на реда, с кражби на имуществото на гражданите;
- недопускане на външни лица в зони на разрушения;
- охрана на пътни съоръжения, държавни обекти, производствени предприятия и други.
И. Опознаване, отчет и организиране погребването на загиналите: Осъществява се със силите на:
- ОД МВР (група"Български документи за самоличност");
- следствената служба;
- отдел ГРАО;
- МБАЛ; В населените места се организират места за разпознаване на загиналите в зоните на разрушения от близки и роднини. След разпознаването се
изготвят смъртни актове от съответните служби, а погребението се извършва в градските (селските) гробищни паркове.
6.ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
При обявено бедствено положение на областно ниво отговорните лица и структури са:
6.1.Организации;
 Областен управител
 Кмет на община
 РС”ПБЗН”Антоново
 ЦСМП
 РУ МВР Омуртаг – „Участък полиция Антоново”
 Енерго ПРО и ВИК
 Търговски дружества
 БЧК
 ЕСС от други общини
 Министерски съвет
6.2.Разпределение на отговорностите;
 Областен управител.
Областният управител организира и ръководи защитата при бедствия в областта (съгласно чл.64, ал.1 от ЗЗБ):
-създава щаб за изпълнение на областния план за защита при бедствия; -при възникване на бедствие на територията на областта въвежда със заповед
в изпълнение областния план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на областта или част от нея.
- координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, възникнали на територията на областта, когато те излизат извън
територията на една община, както и когато кметът на общината е поискал това;
-организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при бедствия
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Областният управител разпорежда да бъде временно изведено населението на засегнати от бедствието селища от една община в друга община от
областта в случай на пълни разрушения на сгради и инфраструктура. Населението, което ще бъде временно изведено от засегнатите селища ще бъде
настанено в пригодени помещения в училища, физкултурни салони, общежития, кметства и др. за осигуряване на минимални условия за живот. От
резерва на ОД ПБЗН ще се предоставят палатки за устройване на полеви лагери. Местата за разполагане на полевите лагери ще се определят от кмета на
общината по предложение на специалистите общинска собственост и устройство на територията.
 Кметът на общината.
Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при възникване на земетресение са:
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците от бедствия;
- планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на дейностите по плана за защита при бедствия в общината, както и резерв
за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за взаимодействие с националния щаб, щабовете към министрите и
областния щаб.
При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ, кметът:
- въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за
определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);
- извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
- може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
- може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
- може да поиска координация от областния управител; 7. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на
пострадалите лица
- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
- организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да
изпращат на МВР писмена информация за тяхното протичане.
Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на
задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.
Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
- изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;
- раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
- предприемане на други необходими мерки.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на
дирекция „АПИО”.
Когато кметът на общината може да поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до
областна администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/6110

25-71 при дежурния по Областен съвет по сигурност. Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите
складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките. Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното
изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция „ФСДУС”, подпомаган от гл.спец.”Финансово-счетоводна дейност” в общината.
Отговорни длъжностни лица от общинска администрация:
- Кмет на община;
- Секретар на община – привличане на средства от други източници: БЧК и др.
- ръководител дейност „ЧИСТОТА”, директор на дирекция „УТЕОП” – изготвя количествено-стойностна сметка за необходими строителни материали,
съгласно оценка за нанесените щети по обекти.
- Директор на дирекция „ФСДУС” - изготвят финансова обосновка на разходите на общината за участие в спасителните операции и извършване на
неотложни аварийно-възстановителни работи; изразходваните средства за осигуряване на дейностите на единната спасителна система и привлечените
допълнителни сили и средства.
- Домакин - осигурява платежните документи за закупени горива и др.материали със средства на общината за осигуряване дейността на участниците в
НАВР; заплатени услуги на привлечени сили и средства за извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; закупено оборудване, храни и
напитки за предоставяне на неотложна помощ на населението.
- гл.специалист ЗН, ОМП, ЗРКИ - извършва окомплектоване на исканията до Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
 РС”ПБЗН”Антоново.
Основни мероприятия и задачи, които се изпълняват от РС „ПБЗН”:
-Дейностите по защита на населението след земетресение се координират от ръководител на място, определен съгласно Закона за защита при
бедствия (ЗЗБ).
Ръководител на място е началникът на Областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР или оправомощено от него
длъжностно лице.
Ръководителят на място организира взаимодействието и координацията между частите на ЕСС при провеждането на спасителни и неотложни аварийновъзстановителни работи.
При необходимост ръководителят на място сформира щаб с представители на участващите екипи от ЕСС.
-ОД”ПБЗН” (РС”ПБЗН) извършва спасителни, неотложни аварийно-възстановителни работи в зоната на поражение и дейностите, както следва.
-Разузнаване и оценка на обстановката;
-Спасяване на пострадали и оказване на долекарска помощ;
-Извеждане на пострадали от труднопроходими, опасни и недостъпни места;
-Осигуряване въздух на затрупани хора;
-Спасяване на хора в разрушени сгради и съоръжения;
-Спасяване на хора в замърсени, обгазени и наводнени райони;
-Извършване на обеззаразяване на хора, техника и материално-техническо оборудване;
-Спасяване на пострадали при катастрофи;
-Извършване на издирвателни и аварийно-спасителни дейности;
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-Извличане на аварирала техника;
-Осветяване на зоната за извършване на спасителни дейности;
-Прокарване на пътища и проходи за преминаване през разрушения и непроходими участъци.
-Самостоятелно или съвместно с други екипи от единната спасителна система се извършва издирване на пострадали;
-Извършване на първична сортировка на пострадалите;
-Извеждане на пострадали и застрашени хора.
 ЦСМП- Антоново.
 ЦСМП организира и осигурява:
1.Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
2.Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.
3.Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията,
ПБЗН.
4.Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.
5.Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите
повиквания за помощ и подадената информация до екипите.
6.Осигуряване на специализиран транспорт за:
а) пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
б) кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна
медицинска помощ;
в) транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
 Управлението, организацията и ресурсното осигуряване на здравната помощ
на територията на общината и областта ще се осъществяват съгласно чл. 115, ал. 2 от Закона за здравето от Директора на регионалната здравна
инспекция и директорите на лечебните и здравните заведения в област Търговище като:
1.Създават необходимите условия за медицинска сортировка, първична обработка, лечение, рехабилитация и медицинска експертиза на пострадалите;
2.Формират и подготвят органи за управление и екипи за медицинска помощ;
3.Осигуряват защитата на стационарно болните и медицинския персонал от външни фактори;
4.Организират и осъществяват противоепидемични и хигиенни дейности и санитарен контрол в засегнатата територия от пожар;
5.Формират запаси за ресурсно осигуряване на медицинските дейности за защита от пожари;
 РУ МВР Омуртаг – „Участък полиция Антоново”.


Осигуряване на законност и ред при повече от една бедстващи общини.
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При обявяване на бедствено положение на територията на общината (и на област Търговище) длъжностното лице, отговарящо за опазване на реда и
законността е Директорът на ОД на МВР Търговище. В съответствие с Чл. 52. от „Закона за защита при бедствия”, при обявено бедствено положение в
неизбежно необходимия обем и продължителност може да се ограничи:
1.Правото на неприкосновеност на лицата и жилищата при временно извеждане от места, в които животът или здравето на лицата са непосредствено
застрашени;
2.Правото на ползване на имущество поради необходимост от защита на живота, здравето и имуществото на лица или на околната среда;
3.Свободата на движение и пребиваване в определена, част на територията, засегната от земетресението;
4.Правото да се извършва дейност, която би затруднила или възпрепятствала осъществяването
на спасителните работи.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
5.Временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
6.Забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии. Изпълнението на горните действия се извършва в съответствие с
чл. 7 от Закона за МВР и включва:
- отцепване (изолиране) на района;
- осигуряване на обществения ред и организация на движението;
- осигуряване надзора за изпълнение на режимните мероприятия-прехрана на населението, разпределение на лекарства, опазване на обществения ред и
др.;
- осигуряване реда и безопасността при евакуация на населението и материалните ценности от района, чрез регулиране на движението по маршрутите за
евакуация;
- осигуряване на условия за въвеждане на специализираните сили на ОУ ПБЗН за провеждане на аварийно-спасителни дейности;
- оказване съдействане на здравните органи за оказване на квалифицирана помощ на пострадалите;
- извършване на действия за разкриване и задържане на разпространителите на слухове, подстрекателите на безредици, извършителите на мародерство и
други престъпления;
- организиране опазването на публичната и частна собственост в населените места, където е извършена евакуация;
- оказване съдействие на органите на местното самоуправление по привличане на населението, транспортни и други средства, принадлежащи на фирми,
организации и неюридически лица за провеждане на евакуационни и спасителни дейности;
- провеждане на следствено-оперативни мероприятия.
При необходимост от използване на специализирани изпълнителни органи от системата на МВР с цел осигуряване законността и реда в общината,
кметът на общината отправя искане чрез оперативния център на ПБЗН за осигуряване на специализирани сили и средства на МВР. Редът и законността в
общината се осигуряват от ПУчастък-Антоново. При земетресение силите и средствата на РУП-Търговище ще се разпределят между всички нуждаещи
се общини в област Търговище.
 Енерго Про и ВиК.
Комунално-енергийни дружества – Енерго Про и ВиК
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите. С приоритет се възстановят авариите в сгради за социални дейности,
здравеопазване, възстановяват и изграждат нови съоръжения в обекти за временно настаняване на пострадали хора.
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 Търговски дружества.
Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, А1 и Теленор
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.
 Българският червен кръст (БЧК).
Българският червен кръст (БЧК) може да осигури имущество за незабавно подпомагане на пострадали хора при бедствия. БЧК има централна база в
с.Долни Лозен (Софийска община) и 3 между областни складови бази в Русе, Добрич и Бургас. Складовите бази разполагат с резерв от имущество от
първа необходимост за подпомагане на 5 000 човека бедстващо население. Подпомагането чрез БЧК се извършва при бедствие, чрез искане на
председателя на общинската организация на БЧК до Областен съвет на БЧК-Търговище /телефон 0601-6-22-50/.
 ЕСС от други общини.
Силите на единната спасителна система от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към
отделните структури на министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
 Министерски съвет.
Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет
7. РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ
7.1. Ръководство.
Кметът организира и ръководи защитата при бедствия на територията на Общината и със заповед определя Ръководител на операциите.
Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да:
1. забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието;
2. нареди временно извеждане на лица от района на бедствието;
3.разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел
предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието;
4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с възможностите им;
5. създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите екипи от единната спасителна система;
6. раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и
средства за тях.
7.2.Координация.
Работното място на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ е заседателната зала на Община Антоново.
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Кметът на Общината заедно с Щаба организира взаимодействието с всички структури които имат участие в спасителните и аварийно възстановителни
дейности. Координацията на дейностите в Общината се извършва от Кмета, използвайки целия капацитет на Щаба и Общинската администрация.
Кмета определя следните подпомагащи го позиции:
- отговорник за публичната информация е гл. експерт „Публичност медии“
– представител на Общ. администрация – разглежда всички въпроси, свързани с медиите и координира разпространяването на информация до тях
- отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) е секретаря на Общинския щаб за изпълнение ПЗБ (представител на Общ.А)
– поддържа контакт със структурите, участващи в реагирането при бедствие;
- отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите –
Зам-кмет
В зависимост от мащабите на земетресението, кмета може да възложи на членове на щаба изпълнението на определени функции по планиране и
логистика, като сформира съответни секции и техни ръководители.
При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на Общ.ПЗБ, секция „Планиране“ попълва форми / Приложения № 15 и №16/
8.СЪБИРАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА БЕДСТВИЕТО.
Мащабите на бедствието определят и голямото количество информация необходима за справяне с последиците от земетресенията. Основната
информация необходима непосредствено след затихване на трусовете е следната:
- има ли затрупани хора и къде са разрушените обекти;
- колко човека има затрупани под всяка сграда;
- има ли опасност от допълнителни срутвания при търсене и спасяване на затрупани хора;
- има ли опасност от пожари , наводнения или обгазяване в района на пораженията; Първоначално част от горната информация ще се получи от
Оперативните центрове на ПБЗН и Оперативните дежурни при ОбСС/ситуационни центрове получават, обработват и обменят своевременно информация
за обстановката.
. Доуточняването и разширяването на информацията ще става чрез екипите на ЕСС, групата за оценка на обстановката от Общината и личен оглед от
членовете на Щаба. В хода на издирването и спасяването, информацията ще се получава от населението и от Ръководителя на операциите. Цялата
получена информация ще се събира и обобщава в Щаба за изпълнение на ПЗБ, отговорник за дейността е Секретаря на Общината и секретаря на
Щаба. След първите 24 часа от началото на бедствието, Кметът определя времена за докладване на всички дейности. Информацията необходима за
работата на екипите от ЕСС и всички други екипи работещи за отриване и спасяване се предава незабавно, информация за населението и средствата за
масово осведомяване се предава след разпореждане на Кмета.
9.КОМУНИКАЦИИ.
Комуникацията между екипите на ЕСС и Щаба за изпълнение на ПЗБ ще се осъществява чрез:
- мрежите на мобилните оператори;
- стационарни телефони;
- радиостанции;
-интернет връзки;
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При силни земетресения клетките на мобилните оператори ще изключат, след това тези които не са повредени ще започнат работа, но е възможно да
блокират поради очаквания голям трафик. По-голямата част от стационарните телефони вероятно ще работят, но връзката от мобилни до стационарни
телефони ще бъде затруднена поради горепосочените причини, което налага закупуването и използването на 5 бр. мобилни радиостанции „с базова
станция при оперативния дежурен по ОбСС.
За да се осигури достъп на длъжнвостните лица до данните на други служби,структури и представители включени в плана се поддържа следния списък с
начините за свързване с тях - Телефонният указател /Приложение № 12/.
10.РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА.
(финансово и материално)
 Ресурсното осигуряване на отговорните органи, изпълняващи дейностите,
заложени в плана за защита при земетресение са дадени като отделни списъци в Приложение №13 и 13.1 .
(органите, изпълняващи дейностите, заложени в плана изготвят списък за ресурсното осигуряване, който трябва да съдържа лицата, комуникациите,
средствата, инфраструктурата и транспортните нужди; кметовете на общини да предоставят и сключените споразумения с ЮЛ)
Източниците за финансиране са общинските бюджети, Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет,
бюджетите на министерства и ведомства, бюджетите на ЮЛ, ЕТ. При извършени непредвидени разходи от общините за разплащане на неотложни
аварийно-възстановителни работи, неразплатени разходи за извършени НАВР и за заплащане на разходи на сили от единната спасителна система,
участвали в дейностите – съответния кмет на община подготвя искане на средства от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет (заедно с документи, доказващи целесъобразността и законосъобразността на разходите).
 Финансово осигуряване Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана за
защита при земетресения се извършва по няколко направления: - собствени средства на Общината предвидени за тези дейности, плюс фонд Резервен на
общинския бюджет; - финансиране посредством корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за непредвидени и
неотложни разходи за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последиците от земетресението. Промяната се отразява по бюджета на Общината
за годината във функция II."Отбрана и сигурност", група Д "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии"; кандидатстване пред Междуведомствена комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски съвет за дейности по чл.1, ал.2 от Правилника на
Комисията; - чрез фонд "Солидарност" на НСОРБ. Отговорник за финансовото осигуряване е Зам.кмета по "Бюджет и финанси".
ФУНКЦИИ НА ЗВЕНО „ФИНАНСИ“:
1. събира и архивира всички отчетни документи;
обработва получената информация за боря часовете, в които е използвана определена техника и личен състав, които следва да бъдат заплатени;
 Материално осигуряване Фирмите, които могат да бъдат привлечени за
спасителни и аварийни дейности са посочени в Приложение №13 и 13.1 "Техника". Телефоните и адресите при необходимост от друга техника се
вземат от Офис за Военен отдел при Община Антоново към Военно окръжие-Търговище. Физически и юридически лица се привличат на основание
чл.65, ал.2, т.5 от ЗЗБ. За недостигащата техника, специалисти за експертиза и оценка на щетите се прави искане до Областния управител.
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11.ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ВРЪЗКИ
Планът е разработен на основание и в изпълнение на чл. 9 ал. 2 от Закона за защита при бедствия и при спазване на изискванията на издадените от
Съвета за намаляване на риска от бедствия към Министерския съвет „Указания за разработването и готовността за изпълнението на плановете за защита
при бедствия“.
Плана за защита при земетресение се разработва, преразглежда и актуализира от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия. Техническите
дейности при актуализирането се извършват от гл.специалист и ОМП при Община Антоново.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ – приложенията са в ЧАСТ ТРЕТА, Раздел ІХ, стр.139.

ПРИЛОЖЕНИЕ №ІІ
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АНТОНОВО
2019 г.

СЪДЪРЖАНИЕ НА ПЛАНА:
№
1. Цел на плана
2. Обхват на плана
3. Описание на ситуацията
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Характеристики включващи потенциалните последствия
Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия
Описание на зоната/зоните които се очаква да бъдат засегнати
Уязвими обекти- сгради, болници, училища, инфраструктура
Демографски характеристики
Стопански дейности в района
Приети условия за планиране
Последователност на действията
Оперативна готовност
Ред за активиране на плана
Определяне на защитни действия
Предупреждение и оповестяване на населението
Изпълнение на защитни действия
Изпълнение на дейности по възстановяване
Организация и разпределение на отговорностите
Ръководство и координация
Събиране и обмен на информация за бедствието
Комуникации
Ресурсно осигуряване на изпълнението на плана
Отговорни органи и връзки
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102
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ЗНАК ЗА РАДИОАКТИВНОСТ
I. ЦЕЛ НА ПЛАНА.
Целта на Плана е създаване на оптимална организация
за своевременно оповестяване, прогнозиране и
изясняване на характера и последствията от възможна радиационна авария в реактор на Атомна електроцентрала /АЕЦ/. Осигуряване на благоприятни
условия за провеждане на локализационни, спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи на територията на община Антоново, за
осигуряване на надеждна защита на населението, материалните ценности и създаване на условия за нормална стопанска дейност при повишен
радиационен фон.
II. ОБХВАТ НА ПЛАНА.
Планът за защита при ядрена или радиационна авария обхваща планиране на действията и задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от щаба за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия и частите на ЕСС с цел ефективно реагиране и се отнася за територията на община Антоново.
III. ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА.
1.Характеристики, включващи потенциалните последствия:
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Ядрените енергийни реактори са изградени на основата на реакцията на делене на ядрата на U-235. По своята природа протичащите реакции в един
ядрен реактор, построен за задоволяване на човешките потребности и управляван от самия него, не се различават от реакциите на делене на U-235 при
ядрен взрив. Единствената разлика е в това, че в ядрените реактори радиоактивното разпадане на U-235 протича като управляван, контролиран процес.
Управлението на ядреното делене на U-235 в ядрените реактори се постига чрез специални регулиращи системи, които подържат скоростта на реакцията
в определени граници, следят за параметрите на реакциите, предпазват от възможност за аварийно отклонение от установения режим на работа на
реактора. Отклонението от установения режим на работа на ядрените реактори, извън контрола на регулиращите системи, е причина за възникване на
аварийна ситуация в АЕЦ. Това може да се дължи на значителна грешка на обслужващия персонал или на повреда на важна част, възел или система,
които осигуряват безопасната работа на реактора. В резултат на аварията може да се получи различно по мащаби радиоактивно замърсяване, сходно с
това при ядрен взрив, но с характерни и отличаващи го особености. Възникналата ситуация при авария на реактор в АЕЦ не наподобява ядрен взрив, тъй
като не се формират основните му поразяващи фактори - ударната вълна и светлинното излъчване. Изхвърлянето на радиоактивни вещества може да
продължи няколко денонощия. През различните периоди от време изхвърлените газове и аерозоли могат да попаднат при различни метеорологични
условия, поради което конфигурацията на зоните на радиоактивното замърсяване ще бъде ненормална. Процесът и височината на изхвърляната
активност от реактора зависят както от типа на реактора, така и от спецификата на аварията. В Атомната електроцентрала - Козлодуй се намират в
редовна експлоатация реактори от типа ВВЕР/водо-воден енергиен реактор/. При реактори от типа ВВЕР, в случай на авария, не могат да се развият
високи температури. В резултат на това отделените радиоактивни вещества не се издигат на голяма височина. Очакваното радиоактивно замърсяване ще
обхваща по-малки площи, но ще бъде с голяма повърхностна активност. При аварии в Атомна електроцентрала полученото радиоактивно замърсяване
има по продължително въздействие, в сравнение с това при ядрен взрив. Дължи се на натрупването на все повече дълго живущи изотопи. При работа на
номинална мощност в активната зона на ядрения реактор се получават повече от 200 радиоактивни изотопи, с период на полуразпадане от части от
секундата до 380 000 години. В първите часове на авария в АЕЦ особено значение за радиоактивното замърсяване има J-131, с период на полуразпадане
8,05 денонощия. От дълго живущите изотопи от значение е натрупването на Sr-90, с период на полуразпадане 27,7 години, Cs-137, с период на
полуразпадане 30 години. За класифициране на авариите, според тежестта на последствията за самата АЕЦ за околната среда и населението, се
използва международната
скала INES, (Приложение №8) разработена от Международната агенция за атомна енергия /МААЕ/. При тази класификация са взети под внимание
три основни категории:
* въздействие на аварията върху околната среда и населението
* въздействие на аварията върху самата АЕЦ и персонала
* състояние на бариерите за защита в дълбочина.
В съответствие с тази класификация авариите, влизащи в петте горни нива на скалата на INES, от ниво 7, до ниво 3 включително, аварията може да се
разглежда като обща радиационна авария. Съгласно дефинициите, заложени в Наредба за планиране и готовност за действие при “Обща радиационна
авария” е състояние, при което в резултат на настъпили събития има реално изхвърляне или риск от изхвърляне на радиоактивност извън границите на
зоната за превантивни защитни мерки. Характеризира се с действително или прогнозируемо значително повреждане на активната зона или на голямо
количество отработено ядрено гориво /ОЯГ/ и/или изхвърляния, извън пределите на зоната за неотложни защитни мерки, водещи до дози, които
превишават нивата за намеса, определящи прилагането на неотложни защитни мерки. При авария както в АЕЦ “Козлодуй”, така и при трансграничен
пренос от Румъния /Приложение№8.1/на територията на Търговищка област в т.ч. и в община Антоново ще се прилагат едни и същи защитни мерки.
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Поради факта, че като забавител и топлоносител се използва тежка вода, при ядрена авария в реактор тип “КАНДУ” (канадски реактор и е найразпространеният тип от т.н. "Реактори с тежка вода под налягане" (HWR). Съкращението "КАНДУ", преведено от английски, означава "Канадски на
деутерий и уран". ) е възможно да се получи допълнително изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. Утежняване на радиационната
обстановка и допълнителни замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще се получи във водните басейни,
подпочвените води, питейните водоизточници. Затова при мониторинга на замърсяванията с радиоактивни вещества е необходимо да се следи за
замърсявания с тритий. По отношение на събитията, които имат значителни радиологични последствия при авария в АЕЦ, се разграничават три фази
за вземане на мерки за защита на населението и околната среда. РАННАТА ФАЗА започва от момента на установяване на възможността за
непосредствено освобождаване на значително количество радиоактивни материали от източника и завършва с прекратяване на голямата част от
отделянето им. Продължителността на фазата варира от няколко часа до няколко дни.
СРЕДНАТА ФАЗА настъпва след ранната и може да продължи няколко дни или седмици. Не може да се направи рязко разграничение във времето от
ранната фаза, тъй като става дума за отлагане на радиоактивни материали, измервания и решения за предприемане на необходимите мерки. В средната
фаза обаче ще се разполага с резултати от по-обширни измервания на радиоактивността във въздуха, в почвата, в хранителните продукти и в питейната
вода. Спектърът на отделените радионуклииди ще бъде по-добре изяснен. Терминът "КЪСНА ФАЗА" се използва, за да се установи времето, през което
може да се прецени връщането към нормално състояние. Процесът на вземане на решения през тази фаза от развитието на аварията изисква не само
радиационна, но и социална, икономическа и технологична информация. Контролът на хранителните продукти за населението и на състоянието
на околната среда се извършва в късната фаза на аварията. Като се има предвид, че границите на територията на община Антоново се намират в
посока югоизток и на разстояние, не по-малко от 210 км. от АЕЦ - Козлодуй, и 190 от АЕЦ “Черна вода” - Румъния, при определени метеорологични
условия след авария в тези електроцентрали, радиологичното замърсяване ще налага провеждането на защитни мерки, съответстващи на трите фази от
развитието на аварията. В изпълнение на мероприятията по защитата на населението от общината при такива ситуации, наред с въвеждането на
настоящия План, ще се изпълняват и задачи, произтичащи от Националния план. В късните етапи от развитието на радиационната авария ще отсъства
единствено кратко живущия йод-131, чийто период на полуразпадане е 8 дни. С това се обяснява провеждането на йодната профилактика сред
населението веднага и непосредствено след подаден сигнал за радиационна авария./Приложение№9/ Провеждането на комплекс от противорадиационни
мероприятия в по-късния етап от развитието на аварията, има за цел намаляване и свеждане до минимум влиянието на радиационните фактори върху
човека и околната среда. При най-тежка авария в АЕЦ възможността да бъдат изхвърлени всички радиоактивни вещества в околната среда, т.е. цялото
количество на заложеното радиоактивно гориво, е малка. Около 20 % от активността на ядреното съоръжение ще бъде изхвърлена в околната среда. При
метеорологични условия - западен или североизточен вятър и валежи от дъжд на територията на община Антоново може да се получи различни по
мащаби и степен радиоактивно замърсяване в късните етапи от развитието на аварията. Радиоактивното замърсяване се дължи на въздействието на
радиоактивния облак, от който върху земната повърхност се утаяват не реагирали части от ядреното вещество, под формата на радиоактивен прах.
Последните предизвикват радиоактивно замърсяване на земната повърхност /почвите/, водата, атмосферния въздух, хранителните продукти.
Биологическото въздействие на йонизиращите лъчения се оценява чрез еквивалентната доза лъчение и мощността на еквивалентната доза.
Еквивалентната доза лъчение изразява действителната радиационна опасност при облъчване на живи организми с една и съща погълната доза лъчение
от различни йонизационни лъчения. Дозата на йонизиращите лъчения, се нарича дозиметрия, а измервателните уреди – дозиметри. Измерва се в
сиверти. Мощността на еквивалентната доза представлява нарастването на еквивалентната доза лъчение за определен интервал от време. Измерва се в
сиверти за секунди. При авария в АЕЦ очакваната мощност на еквивалентната доза ще бъде различна, в зависимост от географските дадености. В
ниските /равнинните/ части се очаква мощност на еквивалентната доза 2 микросиверта за час, по високите части - до 10 микросиверта за час.
Радиационните дози, получени от населението, вследствие на авария в АЕЦ, се определят от външното и вътрешното облъчване. Външното облъчване,
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като проявление на проникващата радиация върху живия организъм, е резултат от въздействието на гама - лъчението и неутронния поток. Алфа и бетачастиците имат ниска проникваща способност. Външно и вътрешно е въздействието на йонизиращата радиация, в резултат от радиоактивното заразяване
с частици, попаднали в живия организъм чрез въздуха, хранителните продукти и водата. Очакваното въздействие на различните начини на облъчване,
според техния принос, една година след аварията, ще бъде:
 доза от външно гама и бета - облъчване при преминаване на радиоактивния облак - от 1 до 10 микросиверта
 дози от вдишване на различни радионуклиди /без плутония/ - от 10 до 160 микросиверта
 доза от вдишване на плутоний - от 5 до 50 микросиверта
 доза от вдишване на "горещи частици" - от 0 до 10 милисиверта
 доза от радиоактивен прах и радиоактивни хранителни продукти /съдържание на цезий 134 и 137/ - от 1 до 60 милисиверта.
1.1. Други радиационни аварии Авариите с радиоактивни източници обхващат широк диапазон, като включват намерени радиоактивни източници или
материал, замърсени площи или предмети, загубени или липсващи източници, източници без защита, аварии в лаборатории, промишлени или
изследователски обекти.
1.2. Закрити радиоактивни източници - Радиоактивните материали, под формата на закрити радиоактивни източници се използват в широк диапазон в
промишлеността, медицината, изследователската и преподавателската дейност, както и в известен брой потребителски продукти. Тези източници се
използват в радиографията, установки за стерилизация, при радиотерапия и в нуклеарната медицина, в промишлеността при сонди, нивомери,
дебеломери, плътномери и влагомери, антистатични устройства, осветителни тръби, както и в пожароизвестителните датчици. Тези източници имат
широк обхват от активности. Аварийни ситуации възникват, когато има пропуск в контрола на радиационната безопасност на мястото на използване
на източника (например оставен извън защитния контейнер гама-терапевтичен източник или контейнер с източник, открит на обществено място). Найголямата опасност за сериозни увреждания за хората при тези източници идва от незащитен източник с висока активност. Последствията може да бъдат
много сериозни, в някои случаи дори смърт, ако с източника е имало контакт лице, незапознато с опасността от радиацията или което не знае, че
източникът е радиоактивен. Излагането в близост на лъчение от незащитен високо активен източник или облъчването от апаратура използвана за
промишлена радиография, радиотерапия в медицината и установки за стерилизация, може да доведе до летална експозиция на цялото тяло за няколко
минути. Аварии с такива източници могат да предизвикат и замърсяване, ако източникът е бил повреден. Освен опасността от външно облъчване,
повредените източници от всякакъв вид и големина могат да доведат и до замърсяване на населението и/или околната среда. В резултат на пожар или
разпръскване от вентилацията, може да се предизвика и замърсяване на въздушни маси с аерозоли. Последствията могат да включват сериозни кожни
изгаряния от бета-лъчението и вътрешно замърсяване, което потенциално да доведе до сериозни здравни последствия.
1.3. Замърсяването с алфа-лъчители, като например плутоний и америций е специален случай при категоризирането на авариите. Аварии от този тип
могат да възникнат например при захранвани с плутоний сърдечни стимулатори, или при незаконен трафик на радиоактивни материали. Плутоният е
много опасен при инхалиране и е труден за детектиране със стандартно използаваната апаратура за детектиране. При действия в аварийни ситуации,
включващи наличие на източник на плутоний трябва да се вземат и допълнителни предпазни мерки.
1.4. Изгубени, откраднати или поставени на погрешно място източници са специален случай при авариите с радиоактивен материал. Опасността за
населението ще зависи от общата активност на източниците. Трябва да се отчита фактът, че източникът може да бъде в притежаван от хора, които не
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познават неговата природа и опасността от него, и които могат боравейки с него да го разрушат и да разпръснат радиоактивно замърсяване. В някои
случаи хората могат да бъдат изложени на много високи стойности на мощност на дозата или да бъдат замърсени. В такъв случай приоритет трябва да е
откриването на източника с всички разумни възможни средства. Това може да включва полицейско разследване, обществени съветници, мониторинг на
болници и клиники и търсене с помощта на радиометрична апаратура. Издирването на изгубени източници с апаратура за радиационен мониторинг е
ефективно за високоенергетичните гама-източници, т.е. източниците използвани в промишлената радиография и медицинската радиотерапия.
Ефективността на търсенето ще зависи от чувствителността на радиометричната апаратура, общата активност на източника и защитата му. Апаратурата с
високообемни кристали от натриев йодид дава възможност за регистриране на лъчение от източник от няколкостотин метра разстояние, освен ако
източникът не е в своя защитен контейнер. Уредите, създаващи йонизиращо лъчение, основно рентгенови лъчи или ускорителите на частици също
широко се използват в промишлеността, медицината и научните изследвания. Мощността на дозата, създавана от тях е много по-висока от тази,
създавана от всички други радиоактивни източници, които се използват. От друга страна, радиационното излъчване от тези устройства се прекратява
когато те са изключени от електрическо напрежение или напълно разредени – следователно аварии могат да възникнат при погрешно включване или
чрез активираните части на ускорителите или облъчваните мишени. Внимание трябва да се отдели на факта, че някои устройства като генераторите на
електронни снопове могат да излъчват радиоактивно лъчение, наречено “тъмно лъчение”, и кратко време след изключване на електрическото
напрежение.
1.5. Транспортни операции, свързани с Всички форми на транспорт, т.е. автомобилен, железопътен, въздушен и воден са използвани в различна степен.
Транспортираните обекти са в широк диапазон и включват продукти на ядрената индустрия (ядрено гориво и някои радиоактивни отпадъци),
радиографски източници за промишлеността, радиотерапевтични източници за медицината, технологични устройства, съдържащи радиоактивнини
източници, и някои потребителски продукти (пожароизвестителни датчици). Те се транспортират и съхраняват в достатъчно големи количества.
Основният проблем при планирането в случай на транспортни аварии е, че те могат да възникнат навсякъде. Затова трябва да има готовност и
координация за действие на национално ниво. Друга особеност на транспортните аварии е, че освен водачът на транспортното средство и
съпровождащия екип, непосредствено изложено на опасност може да бъде и населението в близост до аварията.
2.Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия;
2.1.Сценарии.
Радиационна обстановка в община Антоново може да възникне при:
 авария в атомна електрическа централа, свързана с изхвърляне на радиоактивни вещества в околната среда и с потенциално опасно облъчване на
населението;
 авария в обекти, използващи или съхраняващи източници на йонизиращи лъчения (ИЙЛ);
 радиационна аварийна ситуация, възникнала в друга държава, създаваща риск от трансграничен пренос на радиоактивни вещества (РВ);
/Приложение№8.1/
 радиационна аварийна ситуация при транспортиране на свежо или отработено ядрено гориво, радиоактивни източници и материали или
радиоактивни отпадъци на територията на общината;
 радиационна аварийна ситуация в металургичните предприятия, които преработват скрап и местата, където се складира скрап;
 радиационна аварийна ситуация с ИЙЛ на граничните контролно-пропускателни пунктове;
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 радиационна аварийна ситуация, свързана със злонамерено използване на ядрени и радиоактивни материали на обществени места и последващо
радиоактивно замърсяване.
Създаването на обстановка на радиоактивно замърсяване налага:
 евакуация на населението извън зоната за контролиран достъп;
 дозиметричен контрол на напускащото население и техника зоната за сигурност;
 деконтаминация;
 организиране и провеждане на защитни мерки, насочени главно към предотвратяване или намаляване външното и вътрешно облъчване на
населението;
 усилен режим на радиационно наблюдение;
 мониторинг на замърсяванията.
2.2. Потенциални последствия:
 Социални последствия – очаква се да има заболели;
 Последствия за инфраструктурата – не се очакват или малко вероятни;
 Икономически загуби – очакват се загуби;
 Последствия за околната среда – очакват се щети и разходи за възстановяване.
3.Описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от радиационни аварии и география на района;
3.1. Съществува реална вероятност за възникване на аварии в АЕЦ, които могат да засегнат територията на общината. Възможен е и трансграничен
пренос на радиоактивни вещества. Най опасно е в 30/тридесет/ километровата зона.
3.2. Намиращите се в експлоатация или снети от експлоатация части или елементи с радиоактивни източници могат да нанесат сериозни поражения на
здравето на хората.
3.3. При авария в ядрен реактор на АЕЦ ще се прилагат мерки за защита на населението от общината, съобразно с фазите на аварията и конкретните
метеорологични условия. Критерий за предприемането на една или друга мярка за защита е стойността на очакваната доза /дозовото натоварване/, която
ще получи населението в резултат на радиационното облъчване, което може да бъде външно и /или/ вътрешно. Защитата на населението и околната
среда ще произтича от изискванията, които ще се налагат от развитието на радиационната обстановка на територията на общината през трите фази на
аварията.
3.4. В ранния етап на аварията радиационният контрол ще се основава на данни от измервания, свързани със самия източник на аварията и райони,
непосредствено до него.
3.5. В реални условия при авария в АЕЦ е необходимо да се имат предвид конкретните обстоятелства и фактори, като:
 Характер и мащаби на аварията;
 Количество, състав и темп на радиоактивните изхвърляния;
 Метеорологични условия;
 Данни от радиационния контрол, относно авариралия реактор и относно радиационните характеристики на околната среда;
 Разполагане на населението;
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Характер на района - селскостопански или индустриален.
При радиационна авария, в зависимост от обстановката и възможностите и доколкото това не застрашава националната сигурност,
информацията трябва да съдържа следните данни:
- момент и място на възникване на аварията;
- данни за ядреното съоръжение, обекта с източник на йонизиращо лъчение или дейността;
- предполагаемата или установена причина за аварията и прогноза за развитието й по отношение на изхвърляне на радиоактивни вещества в
околната среда;
- общи характеристики на изхвърлените радиоактивни вещества, включително вероятната физична и химична форма, действителни количества,
състав и други характеристики на изхвърлянето;
- информация за метеорологичните и хидрологичните условия и прогнози;
- резултатите от радиационния мониторинг и анализи на хранителни продукти, фуражи и питейна вода;
- предприетите или планирани мерки за защита и информиране на населението;
4.Уязвими обекти –
4.1.Сгради, болници, училища - В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно: замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и
храните.
4.2.Инфраструктура;
Последствия за инфраструктурата –не се очакват или малко вероятни;

В обектите, използващи и съхраняващи източници на йонизиращи лъчения /ИЙЛ/ или работещи със скрап, радиационна аварийна ситуация е възможно
да засегне част от територията на обекта и е предмет на аварийното планиране на обекта.
5.Демографски характеристики - разпределение и гъстота на населението в района,
уязвими групи от него; ./Приложение№3 и 3.1/
В резултат на радиоактивното замърсяване е възможно:
 многократно превишаване на естествения радиационен фон;
 вътрешно облъчване от вдишваните радиоактивни аерозоли и външно (при радиоактивно замърсяване на неувредена и увредена кожа и дрехите)
на населението;
 замърсяване на почвата, сградите, растителността, водата, въздуха и храните.
6.Стопански дейности в района;
 ЗЕМЕДЕЛИЕ
 ПШЕНИЦА
 ЕЧЕМИК
 ОВЕС
 ЦАРЕВИЦА
 МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
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ТАБЛИЦА №2
ЗЕМЯ
Селско стопанска земя
Обработваема земя
Собственост на земята:
общинска
държавна
частна

ОБЩО ДКА
269213
178616
2180
25518
146 977

 ЖИВОТНОВЪДСТВО
 ГОВЕДОВЪДСТВОТО
 ОВЦЕВЪДСТВО
 ПТИЦЕВЪДСТВОТО
 ПЧЕЛАРСТВОТО
 РИБАРСТВО
IV. ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ
4.1.Авария в АЕЦ или радиоактивно заразяване може да доведе до трайно увреждане на здравето на много голяма част от населението /жителите/ на
община Антоново.
4.2. Ще бъдат замърсени околната среда, водите, храните, растителността, животновъдство и други, жизненоважни за населението среди.
4.3.Бедствената ситуация при авария в АЕЦ, ще обхване и територията на Област Търговище, поради което планирането е извършено за територията на
цялата Община
4.4. Изградените системи за радиационен мониторинг позволяват да се направи прогноза за радиоактивно замърсяване при радиационна аварийна ситуация.
За ефективното управление на рисковете е изготвена оценка на риска за територията на община Антоново, съгласно Приложение №11 към раздел ІІ
профил на риска към ПЗБ. В приложението с числови стойности са определени кои опасности и рискове са значими и управлението на кои рискове
следва да бъде с приоритет. Това е от основно значение за правилно насочване на подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и
възстановяване.
V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА
1. Оперативна готовност.
В общината се носи 24 часово дежурство от оперативни дежурни в оборудвано помещение. В Дежурната стая са изведени всички комуникации,
интернет системи за оповестяване, както и оборудван Пост № 683 на община Антоново за измерване на радиационния фон. Предупреждението за
възникнала радиационна авария ще се получи от Дежурните в Общинския съвет по сигурност чрез:
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- директно измерване на радиационния фон;
- от оперативните дежурни на Оперативен център – ПБЗН;
- от средствата за масово осведомяване.
2. Ред за активиране на плана.
2.1.въвеждане на плана в действие.
На базата на проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, Кметът може да вземе решение за обявяване на бедствено
положение и свикване на щаба/ /Приложения №1.1/ за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Кметът на общината обявява със заповед
бедствено положение за цялата или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на
министъра на вътрешните работи. Незабавно след получаване на разпореждането, Дежурния в Общински съвет по сигурност уведомява членовете на
Щаба за заповедта на Кмета, като нарежда да се явят на определеното място (залата на Общината).
При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на Общ.ПЗБ, секция
„Планиране“ попълва форми Приложения № 15- план за дейстивие и Приложение №16
За начало на изпълнението на задачи по този план се счита времето на получаване на информация, доказана по технически път и /или
посредством измерване, че има наличие на ИЙЛ (източник на йонизиращо лъчене), чието местонахождение не съответства на нормите и правилата
за радиационна защита и безопасност. Като критерии за въвеждане на плана за действия, се счита:
- показанието на дозиметричния прибор, при което мощността на дозата е десет пъти над естествения (природен) радиационен гама - фон;
- резултати от спектрометрични анализи, показващи наличие на радиоактивни вещества в проби от околната среда над допустимите норми;
- откриването на предмети, опаковки, контейнери, маркирани със знаци за радиационна опасност и / или с надписи за радиоактивност, включително и в
случаите на липса на отклонения над естествения (природен) радиационен гама - фон. В случаите, когато при извършване на радиационен контрол или
радиационни измервания на произволно място, са регистрирани от 3 до 9 (от три до девет) пъти повишения над естествения радиационен гама - фон, се
предприемат действия от „ПБЗН“ и МОСВ за изясняване на причините за повишаването.
2.2. Прекратявяне действията по плана: За край на действията по плана за действия се счита момента, в който Агенцията за ядрено регулиране
/АЯР/ е информирана от изпълнителните структури по настоящия план, че ИЙЛ (източник на йонизиращо лъчене) е прибран за безопасно съхраняване и
няма изменения на естествения радиационен гама - фон, както и че е оказана помощ на всички пострадали лица. Незабавно след получаване на
разпореждане, Дежурния в Общински съвет по сигурност уведомява членовете на Щаба за заповедта на Кмета, като нарежда да се явят на определеното
място (залата на общинска администрация). По същия начин се действа и при обявяване на бедствено положение от Областния управител.
3. Определяне на защитни действия от Щаба за изпълнение на ПЗБ
3.1.Анализиране на заплахата.
Щаба за изпълнение на общински План за защита при бедствия извършва следните основни дейности: Извършва анализ и оценка на получената
информация за мащабите на възникналата авария. Привежда в изпълнение настоящия План, като в зависимост от моментната обстановка конкретизира
дейностите си по:
 Организация на защита на населението;
 Защита на водоизточниците и водоснабдителните системи;
 Защита на хранителните продукти;
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 Защита на животните и растенията.
3.2.Избор на защитни действия.
 Организация защита на населението
Решението за укриване на населението, защитата на дихателните органи и кожата, за провеждане на йодна профилактика/ Приложение №9/, се вземат на
базата на критериите, залегнали в Наредбата за радиационна защита (ПМС от 2018 г). Практическите мерки по снижаване на облъчването на населението
се постигат както чрез подготовката и приспособяването на помещения като противорадиационни укрития /ПРУ//Приложение №8.3/, ограничаване
пребиваването на открито, така и чрез спазване на личната и обществената хигиена.
 Укриване на населението Укриването на населението извън скривалищата може
да се извърши в помещения от жилищния или стопанския сектор. Използването на последните като укрития се осъществява след следната предварителна
подготовка:
- плътно затваряне на прозорците, вратите и другите външни отвори;
- допълнително уплътняване и херметизиране чрез облепване на рамките на прозорците и вратите с хартиени и пластмасови лепенки или чрез други
изолационни материали;
- изключване на вентилационните системи и затваряне на комини.
- При необходимост от проветряване на помещенията /при продължителен престой/ на
вентилационните отвори /вратите/ се поставят овлажнени филтриращи завеси или памучен плат.
- Мерки и разчети за евакуация на населението от общината не се предвиждат
 Защита на дихателните органи и кожата.
Работниците и служителите от обектите и фирмите в общината се осигуряват със закупени собствени средства за индивидуална защита. За част от
неработещото население, пенсионерите от общината са осигурени индивидуални средства за защита - противогази които се съхраняват в складовете за
химическо имущество на общината /Приложение №8.4/. За учениците и малките деца са осигурени на 100% противогази и детски защитни камери. За
раздаването на индивидуалните средства за защита на населението от общината, след вземане на съответното решение и при подаден сигнал са изготвени
Разчети за осигуряване на населението с ИСЗ /Приложение№8.4/, (индивидуалните средства за защита). Като допълнителни средства за защита на
дихателните органи могат да се използват спомагателни средства като марли, маски и др.
 Провеждане на йодна профилактика на населението.
Йодната профилактика се извършва след получаване на разпореждане и указания от Министерството на здравеопазването. Забранено е раздаването на
таблетките калиев йодид без разрешение от МЗ. Инструкция за употреба на препарата калиев йодид и неговата дозировка за провеждане на йодна
профилактика са дадени в /Приложение № 9/. В общината има изготвени Разчети за раздаване на таблетките /Приложение №9/. В тези разчети са
посочени лицата които ги получават, телефони за връзка, местата за получаване и служители от общината които ги доставят до определените места.
Ежегодно в началото на учебната година се обновява информацията в разчетите. За 6 (шест) дни са осигурени на 100% всички деца до 19 год. възраст,
служителите на „участък полиция”Антоново, Общинска администрация, ЦСМП – клон Антоново, Доброволно формирование „ДФ-Антоново-2017”, РС
ПБЗН – Антоново, За персонала на Училищата и детските градини както участващи в СНАВР и частите на ЕСС – също са предвидени таблетки
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КАЛИЕВ ЙОДИД.
 Освен посочените по-горе дейности се извършва и следното:
- Постът за радиационно наблюдение провежда контролни измервания на гама-фона през 1 час, резултатите се докладват незабавно;
- Дозиметричния контрол за заразеността на въздуха, почвите, водите, хранителните и селскостопански продукти, животните и животинската продукция
се извършва чрез пробовземачески групи към специализираните лаборатории, експертните заключения се правят и дават в лабораториите на РИОСВ;
- Дозиметричния контрол на хората се осъществява с индивидуални дозиметри и организирано по груповия способ в болничните заведения; - “В и К” Търговище чрез специализираните си групи по участъци, създава условия за нормално или режимно водоснабдяване на населените места при
провеждане на СНАВР;
- ОПУ и "Пътиженеринг – Т" АД трябва да имат готовност за извършване на ликвидационни мероприятия по цялата пътна мрежа в областта и
прилежащите и сервитути;
- Ведомствата и фирмите със собствени сили и средства провеждат спасителни и ликвидационни мероприятия на прилежащите им територии;
- Времето и организацията за започване на СНАВР ще се определят от данните от радиационното разузнаване, скоростта за придвижване на
радиационния облак, метеорологичната обстановка, засегнатостта на общината като цяло.
- Първоначално в действие ще се приведат силите и средствата за извършване на общите ликвидационни мероприятия – дезактивация и обеззаразяване.
Освобождаването на колективните средства за защита от населението ще стане, след като се извършат основните ликвидационни мероприятия за
намаляване на риска от радиационно заразяване и след съобщение по средствата за масово осведомяване.

-

Ликвидационните мероприятия включват:
Извършване на постоянен дозиметричен контрол;
Дезактивация на улици, тротоари, площади, детски площадки, паркинги, пазарища, водооточни съоръжения и др;
Дезактивация на пътна мрежа, пътни съоръжения и сервитути;
Дезактивация на здания, техника и оборудване;
Дезактивация на водоизточници и водоподаващи съоръжения;
Дезактивация във фирми, складове за хранителни стоки, магазини;
Дезактивация в болнични заведения, ведомства, учреждения;
Заразени отпадъчни материали се загробват на специално подготвени места, определени от специализираните общински служби;
Дезактивация на тревни площи;
Дезактивация на ферми, обори, складове за фуражи и прилежащите територии;
Преораване или снемане на заразени почви и депонирането им в специални депа;
Няколкократно провеждане на някои мероприятия предизвикано от неблагоприятни атмосферни условия.



Дезактивация и обеззаразяване се провежда и чрез използването на специални технологии за преработка на животинска и селскостопанска
продукция. Целта на тези мероприятия е получаване на крайни продукти за задоволяване потребностите на населението, които да отговарят на
изискванията на БДС. Прилагането на специални рецептурни решения в млекопреработването и месопреработването водят до редуциране
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степента на радиоактивно замърсяване под известни прагови норми, временни аварийни норми и минимализиране натрупването на радионуклиди
в организма на хората.
 Освен технологичните се правят и други радиационно-защитни мероприятия, като:
- спазване на санитарно-хигиенните мероприятия;
- Изхранването на децата, бременните жени и майките кърмачки с наличните най-чисти храни. За целта по разчети на РЗИ ще се разкрият районирано
пунктове, които ще се снабдяват директно от складовете на фирмите, под контрола на медицинските органи и РЗИ, с херметизирани и обработени по
специални технологии хранителни продукти. Като такива могат да се използват създадените районирани детски кухни;
- Снабдяване с хранителни продукти в складовете и магазините от незасегнати райони;
- Приемане в складовете и борсите на растителни продукти след дозиметричен контрол и сертификат;
- Разкриване от “В и К”- Търговище и техните поделения на временни водораздаващи
пунктове. При необходимост се усилват с водоноски от базите на РСПБЗН
- Организиране в ЦСМП на амбулаторно изследване на групите, извършващи ликвидационни мероприятия и населението;
3.3.Определяне на предупреждението за населението.
Извършването на мероприятия по дезактивация чрез изгаряне на радиоактивно замърсени продукти и предмети не се допуска!!!!

 Защита на водоизточниците и водоснабдителните системи
Защитата на питейните води се осъществява чрез:
3.3.1. Херметизация на:
- водовземните съоръжения на водоизточниците;
- врати, капаци и отдушници на напорните черпателни резервоари и други съоръжения на водоснабдителните мрежи
3.3.2. Лабораторен контрол за качеството на питейните води. За целта се създава организация за пробонабиране и лабораторен анализ на води от
източници за питейни нужди. Анализите се извършват в специализираните лаборатории на “В и К” , РЗИ и РИОСВ. Експертната оценка за качеството на
водите се издава от РЗИ - Търговище. При извънредно тежка обстановка, по решение на Общинският щаб чрез органите на "В и К" се развръщат
пунктове за снабдяване на населението с чиста питейна вода. При необходимост и доказана годност на водите се използват и изградените резервни
водоизточници в общината.
3.3.3. Изключване от системите на замърсените съоръжения.
 Защита на хранителните продукти
Защитата на хранителните продукти се осъществява чрез:
- лабораторен анализ и контрол на продукти за изхранване на населението, както в процеса на производството, така и на пазара;
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-

спиране и забрана на консумацията на хранителни продукти и субпродукти за тяхното производство, съдържащи радиоактивни вещества над
пределно допустимите стандарти;

-

изготвяне на указания за приготвяне на хранителни продукти в условията на повишена радиация;

ограничаване използването на листни и пресни зеленчуци;
прекратяване използването на храни от млечен произход;
блокиране на наличните количества сухо мляко и детски храни в складовете и търговската мрежа /държавна и частна/ и създаване на система за
снабдяване на детски и болнични заведения.
При необходимост от депониране на замърсени хранителни и отпадни продукти, и храни, специализираните общински органи определят подходящи
места и терени.
-

 Защита на животните и растенията
Неотложните задачи по опазването на животинската и земеделската продукция в условията на повишена радиация се свеждат до:
- въвеждане на режим на оборно хранене и отглеждане на животните, особено на
млекодайните;
- осигуряване на вода за животните от закрити водоизточници;
- провеждане на непрекъснат лабораторен контрол на животинската продукция, на храните и фуражите за изхранване на животните;
- отдаване на разпореждане за прекратяване храненето на селскостопанските животни от открити пасища;
- разработване и прилагане на методи за обеззаразяване и оползотворяване на радиоактивни продукти от животински произход;
- контролиране и регулиране на селскостопанската полевъдна дейност в условията на радиоактивно замърсяване;
- преминаване към специални режими на обработка и торене на почвата, с цел намаляване съдържанието на радиоактивни елементи в почвата и
преминаването им в селскостопанските култури.
Окачествяването на селскостопанската продукция от животински и растителен произход, замърсена с радиоактивни вещества, се извършва в
специализирани лаборатории.
3.4.Определяне на план за действие./ Приложение №15/
4. Предупреждения и оповестяване на населението
Информацията за възникнала авария или радиоактивно заразяване и начина на действие ще се предава на населението чрез:
- средствата за масово осведомяване;
- автомобили на ПБЗН и МВР;
- лично чрез обход от служители на Общината;
- от кметовете и кметските наместници в селата.
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Оповестяването на населението трябва да гарантира че всички живеещи на територията на Общината са запознати с възникналата
авария/замърсяване и знаят какви предпазни мерки да предприемат.
- Оповестяването на населението при заплаха от или възникване на радиационна аварийна ситуация ще се извърши чрез средствата за масово
осведомяване или чрез озвучителни средства, монтирани на автомобилите на ОДМВР и РДПБЗН
Информацията трябва да бъде подготвена, разпечатана и раздадена на служителите които ще отидат в определените райони, а също и на екипите на
МВР, кметовете и кметските наместници в селата. Отговорник Секретаря на Общината.Тя може да включва:
-

ИНФОРМАЦИЯ ЗА НАСЕЛЕНИЕТО за възникнало радиоактивно замърсяване на територията на община Антоново.
1. 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.
2. 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.
3. Изпирайте често дрехите и спалното бельо, не сушете на открито. Хранителните
продукти съхранявайте в плътно затворени съдове, следвайте указанията за кулинарната им обработка.
4. 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.
5. 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.
6. 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.
7. 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.
8. 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.
9. 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.
10. 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
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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.
Всяка промяна в обстановката следва да се предава като информация на хората в засегнатите райони и на работещите екипи на ЕСС и аварийните екипи.
5. Изпълнение на защитните действия .
Незабавно след получаване на информацията за авария или радиационно замърсяване Поста за радиационно наблюдение започва измервания на гамафона през 1 час и докладва в Щаба, на дежурния по ОСС и дежурния на ОЦ на ПБЗН.
Започва изпълнението на следните мероприятия:
5.1. С Доброволното формирование:
- Ръководителят на формированието провежда занятие с членовете за действие в условия на повишена радиация, раздава индивидуални средства за
защита;
- Провеждат тренировка за извършване на дезактивация и санитарна обработка;
- Провеждат тренировка за раздаване на таблетките калиев йодид след разпореждане от Министерство на здравеопазването.
5.2. С населението:
- Секретарят на Общината провежда инструктаж на кметовете и кметските наместници за работа в условия на повишена радиация. Инструктажът
може да се провежда и по места като в дадено кметство се събират кметовете от района;
-

Предупреждава се населението от наличните високоговорители и с автомобили на МВР и ПБЗН, за поведението им и мерките за защита при
повишена радиация;/Приложение№8.2/

-

Временно до второ нареждане се спират учебните занятия;

-

Във всяко населено място се назначава постоянно дежурство, организацията на дежурството се извършва от кмета/кметския наместник на селото.
Осигурява се постоянна връзка с Дежурния в Общината;

-

Привеждат се в готовност за използване защитните съоръжения /ПРУ/ /Приложение№8.3/;

-

До второ нареждане се спира продажбата и консумацията на мляко, пресни плодове и зеленчуци от личните стопанства и стадата неподложени на
специален режим на хранене;

-

По график започва получаването и раздаването на ИСЗ, съхраняващи се в складовете/Приложение№8.4/; ;

-

Ръководителите на фирми и обекти вземат мерки за защита дихателните пътища на работниците, работещи на открито;

5.3.В търговската мрежа:
- Установяват се наличните количества лекарства и медикаменти за йодна профилактика и се спира свободната им продажба по аптеките;
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-

Ръководителите на търговските обекти съгласувано с органите на РЗИ вземат мерки за недопускане на заразени продукти в заведенията за
обществено хранене, столове и обекти от търговската мрежа;
Установява се наличността на дегазиращи и миещи препарати и се ограничава изразходването им;

5.4. Във фирмите:
 С помощта на противопожарните автомобили,"В и К" и общинска фирма дейност”Чистота” периодично се извършва:
- Дезактивация на алеи, улици и площади чрез ръчно или механизирано измиване със силна струя вода.
-

Дезактивация на почва чрез отнемане на 10 - 15 см от повърхностния слой или чрез преораване

-

Дезактивация на тревни площи чрез окосяване, събиране и унищожаване на тревните откоси.

-

Дезактивация на снежна покривка чрез отнемане на 20 - 30 см. от горния слой и събиране на определени места.



Дезактивация на сгради, работни помещения, машини и съоръжения.
Органите на ОД на МВР – отдел Пътна полиция - КАТ да определят маршрутите, по които се отклонява интензивното движение и се въвежда
ограничение на скоростта.
Превозването на хранителни стоки, фуражи и пощенски пратки да се извършва в херметизирани транспортни средства;



Транспортните средства, превозващи хора се подлагат на дезактивация винаги преди излизане на път;



РЗИ определя местата за погребване на радиоактивно замърсени продукти и материали, същите се съобщават на заинтересованите фирми;



Управителя на "В и К" организира следенето на замърсеността на подаваната питейна вода, съгласувано с органите на РЗИ. Организира
доставката с водоноски на чиста вода, организира херметизацията на водоизточниците и съоръженията към тях;



Управителите на автотранспортни фирми и собственици на автомивки ги привеждат в готовност за действие, като станции за дезактивация на
транспорт;



Управителя на МБАЛ-Търговище и РЗИ да определят местата за лечение на хора със симптоми на лъчева болест и се подготвят необходимите
специалисти за това;



Специализираните радиометрични лаборатории на РЗИ провеждат контрол за степента на замърсяване на въздух, вода, почва, мляко, плодове,
зеленчуци, фуражи и др.продукти, разположени на открито или в нехерметизирани складове. На анализ се подлага и месото и месните продукти
произведени от заклани след възникване на радиоактивното заразяване животни.



При необходимост се развръщат специализирани пунктове за лична дезактивация, станции за дезактивация на транспорт и облекло, както и за
осигуряване на пълна санитарна обработка на личния състав от формированията и дезактивация на техниката участвала в НАВР;



В стола на Общината се организира храненето предимно с готови консервирани храни;
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След изпълнение на задачата личния състав на Доброволното формирование и участвалите в дезактивация, преминават през пълна санитарна
обработка, а техниката, средствата за защита и др. имущество през пълна дезактивация.

5.5. По защита на животните
 РЗИ установяване наблюдение за степента на замърсеност на ферми, хранителни продукти от животински и растителен произход, околната среда
и селскостопански хранителни продукти;


ОДБХ организира прехвърлянето на животни в други незасегнати райони на страната;



Собствениците на животновъдни обекти и частни стопани организират херметизация на помещенията за отглеждането на животни, складовете за
фураж и водоизточници;



Въвежда се оборно гледане и забрана за паша на животните;



Осигуряване доставка на чиста вода и изхранване с незамърсени фуражи.



Осигуряване провеждането на сортировъчно-оздравителни ветеринарни дейности на поразените животни;



Организира се преработката на замърсено месо, мляко и растителни продукти в трайни продукти.



Въвежда се забрана за консумация на продукти над пределно допустимата концентрация за замърсеност и осигуряване преработката им по
утвърдени от МЗ и МЗГ технологии;



Собствениците на животновъдни ферми и частните стопани организират отнемането на повърхностния слой и покриването на съхраняваните на
открито фуражи и селскостопанска продукция.

5.6.Деконтаминация.Приложение №4.1 Обеззаразяване, обезвреждане, премахване на заразния агент или замърсител посредством различни методи.
Събирателно понятие за различни методи - физични, химични, биологични и др. с една и съща цел - очистване от микроорганизми.
5.7. Изпълнение на дейности по възстановяване
Дейността за възстановяване след възникнала авария в АЕЦ или при радиационно заразяване е дълготраен процес който зависи от множество фактори и
може да продължи с години, поради това не е част от този план. Възможно е етапите на възстановяване да се определят на национално ниво.
VІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
Посочените в точка 5.5. "Изпълнение на защитни действия", дейностите се ръководят както следва:
1.Доброволното формирование „ДФ-Антоново-2017” от Ръководителя на Доброволното формирование и заместник ръководител ДФ – гл.специалист
по ОМП";
2. С населението – Секретаря на Община Антоново, Директор на дирекция "АПИО", определени служители на МВР и ПБЗН;
3. В търговската мрежа – Зам. кмета по финансите, Директор на дирекция „ФСДУС”и РЗИ;
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4. Във фирмите – Директор на дирекция "УТЕОП", Управител на "В и К" – р-л дейност „Чистота”, РЗИ, служители на МВР;
5. По защита на животните – РЗИ, ОБДХ, еколога на общината.
2. Отговорно длъжностно лице за осигуряване на необходимата техника за спасителни и възстановителни дейности е Директор на дирекция
"УТЕОП".
3. Отговорно длъжностно лице от общинската администрация за връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и неправителствени
организации е Заместник кмета по социалните дейности. Организира изхранването и настаняването на пострадалите в училища, спортни зали и др.
места за настаняване. Основните задачи които следва да се изпълняват са следните:
- Изготвяне на списък на съществуващите хранителни припаси, лекарствени средства, дрехи, постелъчен материал и други стоки от първа
необходимост намерени в наличност към момента на бедствието;
-

Осигуряване на необходимите количества постелъчен материал, легла, одеала и др. само за населението настанено във временни помещения,
палаткови лагери, фургони и др.

-

Издирване на фондации и организации за доставка на дарения от страната и чужбина и определяне на необходимостта от инвентар и имущество.

4. Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене се осъществява от Директор на дирекция "МПТ". Основната задача
е определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за доставяне на недостигащи материали и стоки от първа необходимост.
5. Отговорно длъжностно лице от Общината по законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства е Заместник кмета по "Бюджет
и финанси".
6. Отговорно длъжностно лице за контрола по възстановяването и качеството на изпълнението на възложените дейности е Главния архитект на
Общината.
7. Комисиите за оценка на щетите се организират и ръководят от Главния инженер на Общината като при него се събира и оформя необходимата
документация за финансовото подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане.
VII. РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ.
Кметът организира и ръководи защитата при бедствия на територията на Общината и със заповед определя Ръководител на операциите.
7.1. Ръководителят на операциите при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи има право да:
1. забрани или ограничи влизането на лица в района на бедствието;
2. нареди временно извеждане на лица от района на бедствието;
3. разпореди незабавно извършване или спиране на строителни работи, теренни преустройства или разрушаване на строежи или части от тях с цел
предотвратяване или намаляване на негативните последици от бедствието;
4. поиска от юридически или физически лица предоставяне на помощ в съответствие с възможностите им;
5. създаде щаб на ръководителя на операциите с представители на участващите екипи от единната спасителна система;
6. раздели района на бедствието на сектори или на участъци, да определи техни ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и
средства за тях. Кметът на Общината заедно с Щаба организира взаимодействието с всички структури които имат участие в спасителните и аварийно
възстановителни дейности. Координацията на дейностите в Общината се извършва от Кмета, използвайки целия капацитет на Щаба и Общинската
администрация.
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VIII.СЪБИРАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ.
Мащабите на бедствието определят и голямото количество информация необходима за справяне с последиците от авария в АЕЦ. Основната информация
необходима непосредствено след аварията ще се получи от Агенцията за ядрено регулиране (АЯР). Допълнителна информация може да се получи от
Министерство на здравеопазването или от МВР чрез Оперативните центрове.Тъй като метеорологичните условия ще оказват сериозно влияние на
разпространението на източниците на йонизиращо лъчение, то ще бъде крайно наложително Общината да разполага с точна и навременна
метеорологична справка. Такава може да се получава на национално ниво от Центъра за аерокосмическо наблюдение (ЦАН) на МВР. Допълнителна
информация в реално време за гама – фона ще се получава след извършването на едночасовите измервания от Дежурния в ОбСС. След първите 24 часа
от началото на бедствието, Кметът определя времена за докладване на всички дейности. Информацията необходима за работата на екипите от ЕСС и
всички други екипи се предава незабавно, информация за населението и средствата за масово осведомяване се предава след разпореждане на Кмета.
Структурата на необходимата информация може да се променя и ще се събира информация за нуждите на работещите на терен фирми по тяхно искане.
IX. КОМУНИКАЦИЯ.
Комуникацията между екипите на ЕСС/ Приложение №2./ и Щаба /Приложение № 1.1.за изпълнение на ПЗБ ще се осъществява чрез:
- мрежите на мобилните оператори;
- стационарни телефони;
- радиостанции;
-интернет връзки;
За да се осигури достъп на длъжностните лица до данните на други служби,структури и представители включени в плана се поддържа следния списък с
начините за свързване с тях - Телефонният указател /Приложение № 12 и Приложение №12.1/.
X. РЕСУРСНО (ФИНАНСОВО И МАТЕРИАЛНО) ОСИГУРЯВАНЕ НА
ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА.
1Финансово осигуряване Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана за защита при аварии в АЕЦ или радиационно замърсяване се извършва
по няколко направления:
- собствени средства на Общината предвидени за тези дейности, плюс фонд Резервен на общинския бюджет;
- финансиране посредством корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за непредвидени и неотложни разходи за
предотвратяване , овладяване и преодоляване на последиците от бедствието. Промяната се отразява по бюджета на Общината за годината във функция
II."Отбрана и сигурност", група Д "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии";
- кандидатстване пред МВКВП за дейности по чл.1, ал.2 от Правилника на Комисията;
- чрез фонд "Солидарност" на НСОРБ. Отговорник за финансовото осигуряване Зам.кмета по "Бюджет и финанси".
2.Материално осигуряване Фирмите, които могат да бъдат привлечени за
спасителни и аварийни дейности са посочени в /Приложение №13/ "Техника". Телефоните и адресите при необходимост от друга техника се вземат от
Офис за Военен отдел при Община Антоново към Военно окръжие-Търговище. Физически и юридически лица се привличат на основание чл.65, ал.2, т.5
от ЗЗБ. За недостигащата техника, специалисти за експертиза и оценка на щетите се прави искане до Областния управител.
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XI. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ВРЪЗКИ
Плана за защита при радиационни аварии се разработва, преразглежда и актуализира от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Техническите дейности при актуализирането се извършват от гл.специалист по ОМП" и ЗРКИ.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ – приложенията са в ЧАСТ ТРЕТА, Раздел ІХ, стр.139.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №ІІІ
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АНТОНОВО
2019 г.
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ЗНАК ЗА НАВОДНЕНИЕ

1.Цел на плана.
Целта на плана е да се създаде оптимална организация за своевременно и точно прогнозиране последствията от възникнали земетресения и успешно
осъществяване на спасителни, неотложни, аварийни и възстановителни работи (СНАВР) във възникналите огнища на поражения, за ограничаване
загубите, защитата на населението и икономиката и безаварийна работа на производствените мощности.
2.Обхват.
Планът за защита при наводнение обхваща планиране на действията и задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от щаба за изпълнение на
общинския план за защита при бедствия и частите на ЕСС с цел ефективно реагиране и се отнася за територията на община Антоново.
3.Описание на ситуацията. - характеристики, включващи потенциалните последствията: Наводнението е временно заливане с вода на значителна
част от сушата, при което се нанасят тежки поражения, като разрушаване на жилища, стопански постройки, пътища и мостове. В някои случаи то е
свързано и с човешки жертви. Наводненията са природни явления, които не могат да бъдат предотвратени. В зависимост от причините, които ги
предизвикват, за територията на общината са характерни следните видове:
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- наводнения от речни разливи;
- поройни наводнения;
- наводнения от аварии и неправилно управление на хидротехническите съоръжения;
- наводнения, причинени от преднамерени действия.
3.1.Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия;
Речните наводнения се класифицират по следния начин:
Наводнения от речни разливи - тези наводнения се проявяват, когато реките излязат от коритата си и прииждащите високи води се разлеят в
крайречните им тераси. Причината е в драстичното нарастване на речния отток (вследствие интензивни валежи с рядка повтаряемост и снеготопене),
както и подприщване от различен характер (обрасли речни корита, задръстени водостоци от отложени наноси и влачен дървесен материал и др.).На
територията на общината имаме две населени места с вътрешни реки, с.Стеврек и с.Стара речка. Наводнение от речни разливи се случиха по поречието
на река Стара река. През 2005 г. в с.Стеврек бяха частично повредени три броя мостове и отнесени бяха няколко частни гаража в западната част на
селото.През 2010 г. събитието се повтори, бяха отнесени от основи три броя мостове и имаше частично разрушени къщи, отнесени огради и съборени и
отнесени подпорни стени.След тези събития мостовете и подпорните стени са възстановени, разширено е коритото на реката в западната част на селото.
В с.Стара речка всяка година при снеготопене и вследствие на интензивни валежи реката излиза от коритото си и наводнява долните етажи на
къщите.Причините са обрасли речни корита и задръстени водостоци от отложени наноси.
Поройни наводнения - дължат се на водообразуване върху земната повърхност при интензивни валежи. Когато интензивността на водобразуването
надвишава отточния модул на естествения или дренажен (канализационен) капацитет на терена, върху земната повърхност се формират големи обеми
вода, които във вид на порои се стичат и запълват ниските теренни форми. Поройните наводнения обхващат ограничени територии и не е задължително
да са свързани с наличието на речна мрежа.
Наводнения предизвикани от аварии и/или от неправилно управление на хидротехнически съоръжения - този вид наводнения се дължат главно на
две основни причини: Аварии при големи хидротехнически съоръжения (язовирни стени, изравнители, резервоари, големи напорни тръбопроводи,
големи деривационни канали и др.) или Неправилно управление на язовири, предимно с голям хидравличен капацитет на облекчителните съоръжения
(основни изпускатели и преливници с управляеми водозадържащи клапи).
Наводнения причинени от преднамерени действия – това са изкуствено предизвикани наводнения в резултат на преднамерени действия, насочени
против сигурността на страната. Анализираната информация за миналите наводнения в ЗБР за БУ показа, че по своя характер тези наводнения се
определят като поройни или внезапни речни наводнения, проявили се в резултат на течни и/или смесени валежи, както и води от снеготопене в поголямата си част и отчасти като дъждовни наводнения, в резултат на паднали проливни дъждове. Съгласно дъждовните наводнения посредством
оценката на риска от наводнения трябва да се обхванат негативните въздействия върху защитените категории „Човешко здраве”, „Стопанска дейност”,
„Околна среда” и „Културно наследство”.
3.2.Описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от специфичната
опасност и география на района;
При обилни и продължителни валежи, и интензивно снеготопене, както и в резултат на преливане на язовирите през язовирните стени на територията
на общината могат да възникнат наводнения, които да създадат условия за нарушаване на транспортните връзки и нормалния ритъм на живот, както на
населението, така и на обектите от националното стопанство. Наводненията в община Антоново се характеризират с: наводнени подземни и
полуподземни жилищни сгради, стопански постройки, промишлени обекти, разрушени язовирни и подпорни стени, пътища и пътни съоръжения,
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нарушени водоснабдяване и електроснабдяване. Като цяло релефът на общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно
залети площи. Обилните валежи могат да доведат до активизиране на стари свлачища, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре
почистена отводнителна система. Другото, което може да се случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване
с наноси на определени пътни участъци и мостове, което ще доведе до временно прекъсване на движението. Язовирите /Приложение№4/на територията
на община Антоново незастрашават населени места в общината. Язовир Ястребино е потенциално опасен за Велико Търновска област за което се
наблюдава от Басейнова дирекция и ПБЗН. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи, интензивно снеготопене, силно
земетресение, неправилна експлоатация на хидротехнически съоръжения или терористичен акт. От реките преминаващи през населени места единствено
„Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми по поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек. Най-висок е
рискът от наводнения в централната и западната част на с.Стеврек и в южната част на с.Стара речка. Отделни случаи на наводнения могат да възникнат,
поради неизправност и авария на В и К – съоръжения в сгради. Наводнения могат да възникнат при проливни дъждове и да засегнат територии, извън
регулацията на населените места като застрашат живота на хора, които се намират там към момента
При възникване на наводнение ще има усложняване на обстановката - необходимост от провеждане на спасителни дейности – извеждане на застрашени
хора, животни и имущество и голям обем от неотложни аварийно-възстановителни работи. Като изключително належащо в случая е прочистването на
речните корита от дървесна и храстовидна растителност на реките Голяма река и река Стара река..Прочистването е мероприятие чието ежегодно
провеждане намалява вероятността от причиняване наводнение по поречието на реките при поява на високи води. Река Голяма река поема оточните
води на язовир Ястребино, а река Стара река поема оточните води на топящите се снегове от балкана.
3.4.Уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура;
3.4.1.Сгради, болници, училища.
На територията на община Антоново няма сгради, болници и училища в заливаемите зони на реките и язовирите. Като цяло релефът на
общината не позволява задържане на водата, вследствие на което да има трайно залети площи. Обилните валежи могат да доведат до активизиране на
стари свлачища/Приложение№10/, наводняване на отделни сгради поради липса или недобре почистена отводнителна система. Другото, което може да
се случи по време на наводнения (интензивни валежи или снеготопене) е заливане и затлачване с наноси на определени пътни участъци и мостове, което
ще доведе до временно прекъсване на движението.
3.4.2.Язовирите на територията на община Антоново незастрашават населени места в общината. Язовир Ястребино е потенциално опасен за Велико
Търновска област за което се наблюдава от Басейнова дирекция и ПБЗН. Причините за скъсване на язовирните стени могат да бъдат – обилни валежи,
интензивно снеготопене, силно земетресение, неправилна експлоатация на хидротехнически съоръжения или терористичен акт.
3.4.3.От реките преминаващи през населени места единствено „Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми
по поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек.Най-висок е рискът от наводнения в централната и западната част на с.Стеврек и в южната част на с.Стара
речка. Отделни случаи на наводнения могат да възникнат, поради неизправност и авария на В и К – съоръжения в сгради. Наводнения могат да
3.4.4.Инфраструктура.
При авария в язовирната стена на язовир Ястребино ще бъдат заляти три броя пътни мостове: един брой на третокласен път между с.Присойна и
с.Любичево, един брой на третокласен път между с.Разделци и с.Долец и един брой на четвъртокласен път между с.Иванча и с.Пиринец, също така ще
бъдат заляти част от самите пътища.
От реките преминаващи през населени места единствено „Стара река” при висока преливна вълна може да наводни няколко къщи и дребни ферми по
поречието си в с.Стара речка и в с.Стеврек. Най-висок е рискът от наводнения в централната и западната част на с.Стеврек и в южната част на с.Стара
речка. Отделни случаи на наводнения могат да възникнат, поради неизправност и авария на В и К – съоръжения в сгради. Наводнения могат да
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възникнат при проливни дъждове и да засегнат територии, извън регулацията на населените места като застрашат живота на хора, които се намират там
към момента
3.5.Демографски характеристики  Разпределение и гъстота на населението в района, /Приложение №3/
 Уязвими групи от него; /Приложение №3.1/
6.Стопански дейности в района;
 ЗЕМЕДЕЛИЕ
 ПШЕНИЦА
 ЕЧЕМИК
 ОВЕС
 ЦАРЕВИЦА
 МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
ТАБЛИЦА №2







ЗЕМЯ

ОБЩО ДКА

Селско стопанска земя
Обработваема земя
Собственост на земята:
общинска
държавна
частна

269213
178616
2180
25518
146 977

 ЖИВОТНОВЪДСТВО
ГОВЕДОВЪДСТВОТО
ОВЦЕВЪДСТВО
ПТИЦЕВЪДСТВОТО
ПЧЕЛАРСТВОТО
РИБАРСТВО
4.Приети условия за планиране.
1. Наводнение на територията на Община Антоново може да доведе до ограничени човешки жертви
2. Зони с разрушена транспортна и техническа инфраструктури.
3. Опасност от епидемии.
4. Наводнението ще бъде с различен обхват и интензивност, в някои райони пораженията ще бъдат ограничени, предвид терена, в други ще бъдат с по145

големи поражения.
5.Последователност на действията.
5.1. Оперативна готовност.
В общината се носи 24 часово дежурство от оперативни дежурни по общински съвет за сигурност в оборудвано помещение. В Дежурната стая са
изведени всички комуникации, интернет системи за оповестяване. Предупреждението за възникнало наводнение или за вероятност от възникване ще се
получи от Дежурните в Общинския съвет по сигурност чрез:
- от оперативните дежурни на Оперативен център – ПБЗН;
- от кметове и кметски наместници на селата;
- от средствата за масово осведомяване;
- от граждани.
Информацията от гражданите ще се получава на тел. 06071 22-66, GSM- 0885007330.
5.2. Ред за активиране на плана.
На базата на проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, Кметът може да вземе решение за обявяване на бедствено
положение и свикване на щаба/ /Приложения №1.1/ за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Кметът на общината обявява със заповед
бедствено положение за цялата или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на
министъра на вътрешните работи. Незабавно след получаване на разпореждането, Дежурния в Общински съвет по сигурност уведомява членовете на
Щаба за заповедта на Кмета, като нарежда да се явят на определеното място (залата на Общината).
При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на Общ.ПЗБ, секция
„Планиране“ попълва форми Приложения № 15- план за дейстивие и Приложение №16
5.3. Определяне на защитни действия от Щаба за изпълнение на ПЗБ.
Щаба за изпълнение на общински План за защита при бедствия извършва следните основни дейности: Извършва анализ и оценка на получената
информация за мащабите на наводнението. Информацията се получава от съставните части на ЕСС, аварийните екипи на дружествата и дежурните
при ОбСС в общината.
Избор на защитни действия.
На базата на извършения анализ се определят незабавните действия, а именно:
- търсене и спасяване на хора;
- временно извеждане от района или евакуация;
- оказване на медицинска помощ на пострадалите;
- осигуряване на безопасни условия за работа на спасителните и аварийни екипи чрез изключване на електрозахранването и В и К мрежата;
- разчистване на запушени мостове, водостоци, отводнителни канали, шахти и др.;
- осигуряване на пропускателна способност на преливници на язовири и речни корита; - почистване на наноси по основните пътни артерии на общината;
- осигуряване чрез електроагрегати за аварийно осветление;
- настаняване на изведените хора и устройването им в битово отношение.
Определяне на план за действие- Приложение №15
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5.4. Предупреждения и оповестяване на населението.
5.4.1.Предупреждение.
Имайки предвид разнообразния терен на общината, могат да се направят следните изводи , които ще определят съдържанието на информацията за
населението:
1. Повечето от населените места не са застрашени от катастрофални наводнения – такива са селата разположени в планинската част на общината.
2. Разнообразния терен, наличието на застрашаващи язовири над населеното място, количествата валеж от последните часове, прогнозите за следващите
часове и др. изисква информацията за населението да бъде строго определена за отделни райони (или даже за отделни населени места). Информацията за
предстоящо наводнение или за настъпило такова, ще се предава на населението чрез:
- автомобили на ПБЗН и МВР;
- лично чрез обход от служители на Общината;
- средствата за масово осведомяване;
- от кметовете и кметските наместници в селата.
Изработването на полезна и точна информация за хората от наводнените райони е първостепенна задача на общинското ръководство. Информацията
трябва да бъде подготвена, разпечатана и раздадена на служителите които ще отидат в определените райони. Отговорник Секретаря на Общината.Тя
може да включва:












Как да действаме при опасност от наводнение?
При необходимост от евакуация, ще бъдете уведомени от органите на Пожарна безопасност и защита на населението. Подгответе
личен багаж с най-необходимите документи, лични вещи и продукти. Предварително уточнете в семейството маршрут за евакуация и
място където да се съберете.
Организирайте извеждането на болните и възрастни хора, особено внимание да се обръща на семействата с малки деца.
Изключете газта и електричеството.
При невъзможност за напускане на сградата, ако нивото на водата продължава да расте, заемете най-горните етажи или покрива.
Известете близките си или органите на Пожарна безопасност и защита на населението за местонахождението си.
Ако се намирате близо до корито на пълноводна река или дере, необходимо е незабавно да се отдалечите от тях и да се придвижите към
най-близкото възвишение.
При поройни дъждове не заставайте под мостове, подлези, надлези и други съоръжения, високата вода може да ви отнесе.
При пътуване е препоръчително водачът на МПС да спре и изчака спирането на пороя. Незначително понижение на нивото на пътя
може да предизвика голяма разлика в дълбочината на водата.
Не правете опити за пресичане на разливи и потоци, преминете само ако сте сигурни, че водата е по-ниска от осите на колата или от
коленете ви. Пресичайте само при спокойна вода.
Бързотечащи разливи и потоци се пресичат само ако имате помощно въже за преминаване и обезопасително въже за тялото.
Ако сте на път и констатирате опасност от наводнение, обадете се на тел 112, уведомете органите на Пожарна безопасност и защита
на населението и други структури на МВР.
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При липса на такава възможност, предупредете в кметството на най-близкото населено място или преминаващи хора.
При невъзможност за евакуиране на животните, отворете вратите на помещенията, където са затворени.
Спазвайте указанията и реда, установен от органите на МВР.

Всяка промяна в обстановката следва да се предава като информация на хората в засегнатите райони и на работещите екипи на ЕСС и аварийните екипи.
5.4.2.Оповестяване.
 Оповестяването по телефона на длъжностните лица, които имат задължения по
плана за действие при наводнение ще се извършва от дежурния при ОбСС, по разпореждане на кмета на общината/Приложение№12/. В дежурната стая
на ОбСС са монтирани следните телефони: 06071/2266, 06071/2451 и мобилен: 0885007330
В общината съществуват възможности за връзка и за пренос на данни чрез:
- изградена вътрешна централа тел.06071/2222
- факс връзка – телефон: /06071/2428;
- интернет връзка, с възможности за електронен подпис на ел.документи: Приложение№12.2 e-mail: info@antonovo.bg;
Актуална информация за положението в общината и предприетите мерки за защита на населението ще се публикува на официалния сайт на общината:
 Оповестяване чрез радио средства – предаването на гласова информация за целите
на ранното оповестяване на населението на гр.Антоново ще се извършва с мегафони, а в
останалите населени места кметовете на кметства и кметските наместници ще назначават
оповестители.
 Оповестяване чрез оповестители - при невъзможност за оповестяване на членове
на щаба по телефона, кметът на общината разпорежда да се извърши оповестяване чрез оповестители – техниците на ПУ и други работници/служители в
общината.
5.5. Изпълнение на защитните действия.
- наблюдение на процеса по изпълнението на защитните действия;
- контрол на достъпа и отцепване на опасната зона;
- медицинска помощ за пострадалите;
- търсене и спасяване и др.);
- подпомагане на евакуацията;
- деконтаминация;Приложение №4.1
След оценката на пораженията, Щаба за изпълнение на ПЗБ взема следните решения:
1.Привежда в готовност за търсене и спасяване на хора Общинско дейност „Чистота” заедно с наличната им техника. Спасителните дейности се
провеждат под ръководството на Ръководителя на операциите или по негови указания;
2.Незабавно привежда в готовност Доброволното формирование „ДФ-Антоново-2017” Приложение№2.1 и поставя задачи на ръководителя му;
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3.От Управителите (членове на щаба) на основните фирми, изисква информация за наличната изправна техника, определя време за готовност и места за
съсредоточаване;
4.При необходимост от евакуация или придвижване на спасители и др. използва общински превози.
5.Организира се непрекъснат контрол на работата на ангажираните фирми по отводняване на районите или за превантивната дейност. Контрола се
извършва от Общинска администрация/за.-кметове/.
6.Заедно с органите на МВР/Участък полиция Антоново/ се организира отцепване на опасните райони, в тях се допускат само лица непосредствено
свързани със спасителни или аварийни дейности.
7.Организират се местата за евакуация и настаняване. В първите часове на евакуираните се осигурява подслон и медицинска помощ.
8. При замърсяване на водоизточници се предприемат мерки за деконтаминация на водата.
При получаване на информация за възможност за възникване на наводнение на определена територия на общината, Оперативният Дежурния в ОбСС
уведомява гл.специалист по ОМП и след негово разпореждане започва да уведомява засегнатите фирми, учреждения и кметства, които се намират в
заливната зона.
5.6. Изпълнение на дейности по възстановяване.
Дейностите по възстановяване могат да започнат след преминаване на бедствието и извършване на оценка на щетите. Съгласно чл. 55 от ЗЗБ
подпомагането и възстановяването при бедствие включва предоставянето на неотложна и възстановителна помощ на пострадалите (засегнатите) лица и
извършване на неотложни възстановителни работи след бедствие.
5.6.1. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кмета на общината. Неотложната помощ
на пострадалите хора включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите (засегнатите) лица.
3. предприемане на други необходими мерки.
Определянето на места за настаняване на пострадалите (засегнатите) лица и неотложната помощ се извършва съгласно общинските планове за защита
при бедствия.
При необходимост и по заявките/искания на кметовете на общини чрез областния управител се предоставят фургони за живеене, сглобяеми къщи или
палатки от централните и териториалните органи на изпълнителната власт, юридически и физически лица.
Обобщаването на заявките за сили, имущества и продукти от първа необходимост ще се извършва от секретаря на общината, подпомаган от директора на
дирекция „УТЕОП”.
Когато кметът на общината поиска координация на СНАВР от областния управител – обобщените заявки за подпомагане ще се изпращат до областна
администрация Търговище по факс с номер 0601/62358 при дежурните в ОЦ на ОД ПБЗН по факс номер 0601/88112 и на факс с номер 0601/6-25-71 при
дежурния по Областен съвет по сигурност.
Получените материални запаси ще се съхраняват в ритуалната зала на общината и в другите складови помещения и ще се разпределят съгласно заявките.
Длъжностното лице осъществяващо координиращи дейности по законосъобразното изразходване на финансовите средства е Директорът на Дирекция
„ФСДУС”.
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5.6.2. Предоставяне на възстановителната помощ за пострадали граждани –
предоставя се при условия, по ред и в размери, определени с правилника за дейността на междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане
към Министерски съвет.
Възстановителната помощ се предоставя на физически лица при необходимост от основен ремонт на жилищата им, засегнати от бедствие, ако лицата
отговарят на критерии, определени в правилника МКВП към МС, наличието на които се установява въз основа на анкета, извършена от органите на
Агенцията за социално подпомагане. Възстановителната помощ се предоставя при условия и по ред, определени с правилника и не може да превишава
стойността на данъчната оценка на жилището.
Възстановителната помощ се предоставя за:
- частичното възстановяване и/или частичната замяна на конструктивни елементи на строежа, както и за строително-монтажни работи, с които
първоначално изпълнени, но увредени конструкции и конструктивни елементи, се заменят с други видове или се извършват нови видове работи, с които
се възстановява експлоатационната им годност, след издаване на разрешение за строеж;
-премахване на строежи, за които е издадена заповед от кмета на общината съгласно чл. 195, ал. 6 ЗУТ, които поради природно явление с геоложки или
хидрометеорологичен произход са станали опасни за здравето и живота на гражданите, негодни са за използване, застрашени са от самосрутване и не
могат да се поправят или заздравят.
Предоставянето на възстановителна помощ на пострадали (засегнати) от бедствието лица се организира от кметовете на общини в съответствие с
изискването на ЗЗБ и общинските планове за защита при бедствия. Неотложните възстановителни работи след бедствие за обектите, общинска
собственост, се организират от кметовете на общини, съгласно общинските планове за защита при бедствия, а за обектите държавна собственост – от
областния управител или териториалните структури на министерства и ведомства. Информация за щетите се подава от ръководителя на операциите в
процеса на реагирането, дежурния в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност,
членовете на щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП- 112, комисии за оценка на
щетите и др. Преценката за техническото състояние на сградите, след земетресение и годността им за обитаване се извършва чрез обследване на сградите
и изготвяне на експертни заключения от инженер-конструктори. В експертизата се определя вида на необходимата възстановителна и/или укрепителна
дейност. При експертна оценка за невъзможно възстановяване и укрепване на сграда – се предприемат всички мерки за евакуиране на
живеещите/работещите в сградата и настаняването им в безопасни сгради.
6. Организация и разпределение на отговорностите
Посочените в раздел 5.5. "Изпълнение на защитни действия" дейности се ръководят както следва:
 По т.1. - Ръководители на операциите по търсене и спасяване на хора са – ръководител на дейност”Чистота”" заедно с наличната им техника;
 По т.2. – Ръководителя на Доброволното формирование „ДФ-Антоново-2017”” и зам. ръководителя на ДФ – „гл.специалист по ОМП";
 По т.3. – Директор на дирекция "УТЕОП” и ръководители на институции в общината членове на щаба.
 По т.4. – Секретар на Община Антоново.
 По т.5 – Определени служители от общинска администрация;
 По т.6 – Ръководител на операциите, служители на МВР;
 По т.7 – Зам.кмет по социалните дейности с определените общински служители.
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 Отговорно длъжностно лице от Общинската администрация за връзката на общината с хуманитарни, благотворителни и
неправителствени организации е
Директора на Дирекция „АПИО”. Дирекцията организира изхранването и настаняването на пострадалите в училища, спортни зали и др. места за
настаняване. Основните задачи които следва да се изпълняват са следните:
- Изготвяне на списък на съществуващите хранителни припаси, лекарствени, средства, дрехи, постелъчен материал и други стоки от първа необходимост
намерени в наличност към момента на бедствието;
- Осигуряване на необходимите количества постелъчен материал, легла, одеяла и др. само за населението настанено във временни помещения, палаткови
лагери, фургони и др.
- Издирване на фондации и организации за доставка на дарения от страната и чужбина и
определяне на необходимостта от инвентар и имущество.
 Взаимодействието с търговските обекти и заведенията за обществено хранене
се осъществява от Директора на Дирекция „МПТТТ”. Основната задача е определяне на доставчици и влизане в договорни отношения с тях за доставяне
на недостигащи материали и стоки от първа необходимост.
 Отговорно длъжностно лице от Общината по законосъобразното разходване на отпуснатите финансови средства е Зам. кмета по "Бюджет и
финанси".
 Отговорно длъжностно лице за контрола по възстановяването и качеството на изпълнението на възложените дейности е Директора на
Дирекция „ФСДУС”
 Комисиите за оценка на щетите се организират и ръководят от Директор на дирекция "УТЕОП”, като при него се събира и оформя
необходимата документация за финансовото подпомагане от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет.
7.Ръководство и координация
Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ.
При опасности от наводнение и при възникване на наводнение основните функции на кмета на общината са:
- създаване на организация за своевременното оповестяване и информиране на населението и на щаба за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия.
- въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
- може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на мерки за
определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);
- извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта;
- може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
- може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
- може да поиска координация от областния управител;
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- организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица
- организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
- организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия.
Кметът на община, когато осъществяват ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да
изпраща на МВР писмена информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия подпомагат кмета на общината при изпълнение на
задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия. Работното място на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ е заседателната зала на Община
Антоново.
Кмета определя следните подпомагащи го позиции:
 отговорник за публичната информация е директор на дирекция „АПИО”
– разглежда всички въпроси, свързани с медиите и координира разпространяването на информация до тях
 отговорник за взаимодействието (лице/а за връзка с органи и организации) е секретаря на Общинския щаб за изпълнение ПЗБ – поддържа контакт
със структурите, участващи в реагирането при бедствие;
 отговорник за безопасността – следи за безопасните условия и предлага мерки за осигуряване на безопасност на персонала, включен в операциите
– зам.кмет „Общински инспекторат“
8. Събиране и обмен на информацията
Мащабите на бедствието определят и голямото количество информация необходима за справяне с последиците от наводненията. Основната
информация необходима непосредствено след наводнението е:
- има ли застрашени хора и къде се намират;
- с колко човека няма връзка;
- има ли опасност за спасителните екипи заради не изключено електрозахранване и газ;
- има ли опасност за наводняване на други населени места, като се уточняват вероятните райони на заливане;
- има ли опасност от срутване на сгради и обгазяване в района на пораженията; Първоначално част от горната информация ще се получи от
Оперативните центрове на ПБЗН. Доуточняването и разширяването на информацията ще става чрез екипите на ЕСС, групата за оценка на обстановката
от Общината и личен оглед от членовете на Щаба. В хода на издирването и спасяването, информацията ще се получава от населението и от Ръководителя
на операциите. Цялата получена информация ще се събира и обобщава в Щаба за изпълнение на ПЗБ, отговорник за дейността е Секретаря на
Общината. След първите 24 часа от началото на бедствието, Кметът определя времена за докладване на всички дейности. Информацията необходима за
работата на екипите от ЕСС и всички други екипи работещи за отриване и спасяване се предава незабавно, информация за населението и средствата за
масово осведомяване се предава след разпореждане на Кмета. Структурата на необходимата информация ще се промени с началото на
възстановителните дейности и ще се събира информация за нуждите на работещите на терен фирми по тяхно искане.
9.Комуникации.Приложение№12
Комуникацията между екипите на ЕСС и Щаба за изпълнение на ПЗБ ще се осъществява чрез:
- мрежите на мобилните оператори;
- стационарни телефони;
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- радиостанции;
- интернет връзки;
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникналото наводнение;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна
оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и
населението при наводнение;
4. По искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния управител организира включване на предвидените в Плана за защита при
наводнение съставни части на единната спасителна система, както и на допълнителни сили и средства при необходимост.
Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с възможност за последващо прослушване.
Оповестяването на съставните части от единната спасителна система се осъществява от дежурния в ОЦ чрез изградените телекомуникационни, радио и
Интернет връзки до оперативните звена на съставните части на ЕСС в област Търговище.
Ръководителят на място осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в спасителни и
неотложни аварийно-възстановителни работи в района на наводнението. Ръководител на място е Началникът на РС "Пожарна безопасност и защита на
населението" Антоново, или оправомощено от него длъжностно лице.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и
осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.
Основните функционални задължения на всеки един член на общинския щаб са:
o Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
o Изготвя оценка на щетите;
o Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
o Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до
знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;
o Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до
знанието на подчинените структури и координира изпълнението на решението;
o Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.
Възможно е клетките на мобилните оператори да блокират поради очаквания голям трафик. По-голямата част от стационарните телефони вероятно ще
работят, но връзката от мобилни до стационарни телефони ще бъде затруднена поради горепосочените причини,
което налага използването и закупуването на 4 бр. мобилни радиостанции с базова станция при оперативния дежурен по ОбСС.
10.Ресурсно (финансово и материално) осигуряване на изпълнението на плана.
10.1.Финансово осигуряване Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана за защита при наводнения се извършва по няколко направления:
- собствени средства на Общината предвидени за тези дейности, плюс фонд Резервен на общинския бюджет;
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- финансиране посредством корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за непредвидени и неотложни разходи за
предотвратяване , овладяване и преодоляване на последиците от наводнението. Промяната се отразява по бюджета на Общината за годината във функция
II."Отбрана и сигурност", група Д "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии";
- кандидатстване пред МВКВП за дейности по чл.1, ал.2 от Правилника на Комисията;
- чрез фонд "Солидарност" на НСОРБ.
Отговорник за финансовото осигуряване е Зам.кмета по "Бюджет и финанси".
10.2. Материално осигуряване
Фирмите, които могат да бъдат привлечени за спасителни и аварийни дейности са посочени в Приложение №13 – "Техника". Физически и юридически
лица се привличат на основание чл.65, ал.2, т.5 от ЗЗБ. За недостигащата техника, специалисти за експертиза и оценка на щетите се прави искане до
Областния управител.
11.Отговорни органи и връзки.
- Планът за защита при наводнение се разработва, преразглежда и актуализира от Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия.
Техническите дейности при актуализирането се извършват от гл.специалист и ОМП Антоново.

12.ПРИЛОЖЕНИЯ – приложенията са в ЧАСТ ТРЕТА, Раздел ІХ, стр.139.
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АНТОНОВО
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6.
7.
8.
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10.
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СЪДЪРЖАНИЕ
Цел на плана
Обхват на плана
Описание на ситуацията
Характеристики включващи потенциалните последствия
Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия
Описание на зоната/зоните които се очаква да бъдат засегнати
Уязвими обекти- сгради, болници, училища, инфраструктура
Демографски характеристики
Стопански дейности в района
Приети условия за планиране
Последователност на действията
Оперативна готовност
Ред за активиране на плана
Определяне на защитни действия
Предупреждение и оповестяване на населението
Изпълнение на защитни действия
Изпълнение на дейности по възстановяване
Организация и разпределение на отговорностите
Ръководство и координация
Събиране и обмен на информация за бедствието
Комуникации
Ресурсно осигуряване на изпълнението на плана
Отговорни органи и връзки
Приложения

Стр.
128
128
128
128
128
129
129
129
130
130
130
130
130
131
132
132
133
133
135
136 I. ЦЕЛ НА ПЛАНА.
137
Осигуряване на ефективно и ефикасно управление на
137 риска от снегонавявания и обледяване чрез
138 партньорство и по-добра координация. Укрепване на
връзките и взаимодействието между институциите,
ведомствата, организациите и др. участващи в защитата
от снегонавявания и обледяване на територията на
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община Антоново. Определяне на задълженията на отговорните лица и институциите при изпълнението на задачите им за ликвидиране на последствията
от снегонавявания и при възстановяване на нормалния ритъм на живот.
II. ОБХВАТ НА ПЛАНА.
Планът за защита при снегонавяване и обледяван обхваща планиране на действията и задачите, които е необходимо да бъдат изпълнени от щаба за
изпълнение на общинския план за защита при бедствия и частите на ЕСС с цел ефективно реагиране и се отнася за територията на община Антоново.
III. ОПИСАНИЕ НА СИТУАЦИЯТА.
1.Характеристики, включващи потенциалните последствия:
1.1.Същност на явлението снеговалеж.Снежна буря. Зимата е сезон който се характеризира с ниски температури, снежни виелици и бури, заледявания
и обледявания. Съществува опасност от измръзване на хора, растения и животни. Снеговалеж, съчетан със силен вятър, при което се отнася и натрупва
голямо количество сух сняг в отделни зони. Явлението възниква при температура на въздуха под 0 градуса, при снеговалеж и скорост на вятъра над
5м/сек. През зимата ( в периода декември-март.)рязката промяна на температурата довежда до обилни снеговалежи, съпроводени със силни ветрове. В
резултат на това се образуват снегонавявания и стават непроходими цели пътни участъци, обледяват се далекопроводи, откритите съoбщителни
съоръжения и др. Hа територията на общината най- често непроходими са направленията:
 І клас -22,900км.; София – Варна наклона при „Партизански дол”с.Божица и наклона в с. Моравица където стават често ПТП
 ІІІ клас-100,3км.;Отсечката – Разделци хижа Долец, Конашки път след разклона на с.Любичево, Добротица –Присойна, Таймище – Вельово.
 ІV клас -135км.; Отсечката с.Семерци, преди и след с.Пиринец и отсечката
между с.Моравка и с.Коноп, пътищата за селата: с.Китино, с.Шишковица, с.Трескавец, с.Малоградец, с.Халваджийско, с.Дъбравица, с.Мечево,
с.Богомолско, с.Тиховец, с.Милино, с.Свирчово, отсечката с.Стойново-с.Кьосевци, с.Поройно, с.Изворово, с.Манушевци, с.Равно село, с.Черна вода и др.
1.2.Заледяване и обледяване. Заледяване се получава, когато при понижаване на температурата под 0 градуса замръзват размекнат сняг или дъжд. В
резултат на ледената обвивка (т.нар.поледица) се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава реална опасност от възникване
на ПТП. Възниква опасност от множество подхлъзвания и падания на хора (особено на възрастни) с чести счупвания на крайниците.
2.Сценарии на вероятни събития и потенциалните последствия;
2.1.Сценарии на вероятни събития;
Разнообразният релеф и рязката промяна на температурата през зимата при обилни снеговалежи, съпроводени със силен вятър довеждат до бедствени
ситуации. Образуват се снежни преспи по пътищата, поледици, обледяват се далекопроводи и открити съобщителни съоръжения, в резултат на което
някои населени места остават с нарушено електро- и водоснабдяване, снабдяване с храна, фураж и с прекъснати транспортни и телефонни връзки. При
обилен снеговалеж, спадане на температурите и силен вятър, на територията на общината е възможно да възникне сложна обстановка и сериозно да бъде
затруднено движението по пътищата. Продължителни снеговалежи, силен вятър и ниски температури могат да доведат до
обледяване на електропреносната мрежа. Вследствие наполучената тежест са възможни скъсвания на електропроводи, което ще наруши
електроснабдяването за промишлени и битови нужди. Ще бъде нарушено и водоснабдяването. Редица населени места могат да се окажат в бедствено
положение.
2.2.Потенциални последствия;
Вследствие на снегонавявания и обледенявания на територията на общината могат да възникнат: -навявания и затрупвания, в резултат на което ще се
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образуват непроходими участъци по пътната мрежа, особено по общинската;
-затруднено снабдяване на населението с хранителни продукти и други стоки;
- обледенявания с евентуално скъсване на далекопроводи – високо и ниско напрежение;
-временно преустановяване на движението по отделни участъци на пътната мрежа;
-образуване на потенциалноопасни участъци по пътищата от републиканската и общинската пътна мрежа.
3.Описание на зоната/зоните, които се очаква да бъдат засегнати от специфичната
опасност и география на района;
Републиканската и общинска пътна мрежа. В резултат на заледяванията се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава
реална опасност от предизвикване на пътно транспортни произшествия, до блокиране на пътища, поставя се в рискова ситуация живота на много хора.
При ниски температури се образуват заледени участъци както следва :
 І клас – отсечката между с.Моравица и гр.Антоново и в гората след с.Кьосевци
 ІІІ клас –отсечката от кантона до разклона на с.Семерци, наклона в началото на с.Присойна, наклона преди с.Любичево, наклона между
с.Разделци и с.Добротица, отсечката между с.Таймище и с.Вельово
 ІV клас – отсечката между с.Моравка и с.Коноп, наклона преди с.Халваджийско
За осигуряване на безопастно и безаварийно движение по пътищата са развърнати пунктове за инертни материали (пясък,чакъл и луга) в района на град
Aнтоново - сгур-500 куб.м,пясък-300 куб.м.
4.Уязвими обекти - сгради, болници, училища, инфраструктура;
През зимния период се образува обледеняване на електропроводите, което води до скъсване на проводниците и счупване на придържащите ги стълбове.
По време на същия период е силно затруднено осигуряването на населението от града и населените места на общината с хляб и др.стоки от първа
необходимост. Затруднено е осигуряването и снабдяването на животновъдните ферми и стопанства с фуражи за изхранване на животните. Голяма част
от телефонните линии прекарани по въздушен път претърпяват аварии вследствие влошената обстановка. Вследствие на авариите по ел.захранването,
чести са авариите по водоподаването от помпените станции в населените места. Силно е затруднено движението по пътищата от I до IV клас следствие
на което движението на лични и държавни пътни превозни средства се преустановява. Възможна е поява на силни бури и ураганен вятър, което да
предизвика прекъсване на делекопроводи, събаряне на крайпътни дървета и отнасяне на покриви, както и сериозни повреди по жилищни и стопански
сгради. Електропреносната мрежа на Р.България е проектирана да издържа на въздействието на следните максимални стойности на климатичните
фактори: • максимална скорост на вятъра - до 35 м/сек (126 км/час); • дебелина на ледената обвивка при заледен проводник - до 40 мм; • минимална
температура на въздуха – -30˚С; • максимална температура на въздуха - +40˚С. Комбинацията от няколко климатични фактора със стойности над
оразмерителните, представлява бедствена ситуация. За експлоатацията на електропроводи високо напрежение екстремална е комбинацията между
обледеняване на проводниците и силен вятър. Обледяването се наблюдава при първоначален валеж от дъжд и температура от 0 до -5˚С с последващо
рязко падане на температурата на околната среда и преминаване на валежа от дъжд в сняг. 1.2.2. Републиканската и общинска пътна мрежа. В резултат
на заледяванията се нарушава нормалното движение на транспортните средства и се създава реална опасност от предизвикване на пътно транспортни
произшествия, до блокиране на пътища, поставя се в рискова ситуация живота на много хора.
5.Демографски характеристики - разпределение и гъстота на населението в района,
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уязвими групи от него; /Приложение №3 и Приложение №3.1./
Уязвими от опасните явления през зимния сезон са жителите на цялата община. В резултат на заледяванията се нарушава нормалното движение на
транспортните средства и се създава реална опасност от създаване на пътно транспортни произшествия. Възниква опасност от множество подхлъзвания
и падане на хора, съпроводени с чести счупвания на крайниците. При екстремно ниски температури се спират учебните занимания. При циклично топене
и замръзване под стрехите на сградите и съоръженията се образуват висулки, понякога с дължина над 2 метра, които при откъсване могат да предизвикат
нещастни случаи.
6.Стопански дейности в района;
 ЗЕМЕДЕЛИЕ
 ПШЕНИЦА
 ЕЧЕМИК
 ОВЕС
 ЦАРЕВИЦА
 МАСЛОДАЕН СЛЪНЧОГЛЕД
ТАБЛИЦА №2
ЗЕМЯ
Селско стопанска земя
Обработваема земя
Собственост на земята:
общинска
държавна
частна







ОБЩО ДКА
269213
178616
2180
25518
146 977

 ЖИВОТНОВЪДСТВО
ГОВЕДОВЪДСТВОТО
ОВЦЕВЪДСТВО
ПТИЦЕВЪДСТВОТО
ПЧЕЛАРСТВОТО
РИБАРСТВО
IV. ПРИЕТИ УСЛОВИЯ ЗА ПЛАНИРАНЕ
1. Среден брой засегнати жители, с малка вероятност за човешки жертви.
2. Участъци с нарушена транспортна и техническа инфраструктури.
3. Опасност от снежни преспи, заледявания и обледявания и др. За ефективното управление на рисковете е изготвена оценка на риска за територията на
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община Антоново, съгласно Приложение №11 към раздел ІІ профил на риска към ПЗБ. В приложението с числови стойности са определени кои
опасности и рискове са значими и управлението на кои рискове следва да бъде с приоритет. Това е от основно значение за правилно насочване на
подходящите ресурси и усилия за превенция, готовност, реагиране и възстановяване.
V. ПОСЛЕДОВАТЕЛНОСТ НА ДЕЙСТВИЯТА
1. Оперативна готовност.
1.1. Предупреждение и оповестяване. Ранното предупреждение и оповестяването на органите на изпълнителната власт и на населението при бедствия
се определят с Наредбата за условията и реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите на
изпълнителната власт и населението при
бедствия и за оповестяване при въздушна опасност, приета с ПМС № 48 от 1.03.2012 г. (Обн. ДВ, бр. 20 от 2012 г.). Дежурният в ОЦ на РДПБЗН,
оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност получават информация за мястото на снегонавяване и
заледяване и има ли пострадали и я обменят помежду си. Информацията може да бъде получена от ЕЕНСП -112, свидетели и др. ОЦ на РДПБЗН
уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координират по-нататъшната дейност на основата на плановете за действие.
Силите на общинско ниво са показани в Приложение№ 2 и 2.1 към раздел IХ от Приложения на Плана за защита при бедствия. Ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на единната спасителна система е посочено в Приложение № 12 и №12.1 към
раздел IХ от Приложения на Плана за защита при бедствия. Компетентните съставни части на ЕСС, отговорни за изпълнение на дейностите при
снегонавявания и обледявания са: основните съставни части на РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП и БЧК, кмета на общината, териториалните структури на
централната изпълнителна власт, ЮЛ, с които са сключени договори, които следва да приведат в готовност силите и средствата за реагиране. ОЦ на
РДПБЗН оповестява областния и общинските щабове на засегнатите общини за изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед
на областния управител, кметовете на засегнатите общини или директора на РДПБЗН. Оповестяването на щабовете се извършва съгласно схема
Приложение№ 12 към раздел IХ от Приложения на Плана за защита при бедствия.
1.2. Време за привеждане в готовност.
Дежурните екипи на РДПБЗН, ОДМВР, ЦСМП, поддържат постоянна оперативна 7 готовност и работят на непрекъснат сменен режим. Времето за
привеждане в готовност на останалите структури в работно време е Ч+30 минути, а в извън работно време Ч+60 минути.
1.3. Предупреждение и оповестяване на населението.
Предупреждение за опасност от снежни бури и снегонавяване се получава от оперативния център на ПБЗН в гр.Търговище, на база прогностични данни
и информация от Националния институт по метеорология и хидрология при БАН. Предупреждението се получава от дежурния при ОбСС-Антоново и се
предава на кмета на общината.
2. Ред за активиране на плана и обявяване на „Бедствено положение“.
На базата на проведения оглед на района на бедствието и оценката на ситуацията, Кметът може да вземе решение за обявяване на бедствено положение и
свикване на щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия. Кметът на общината обявява със заповед бедствено положение за цялата
или за част от територията на общината. Копие от заповедта се изпраща незабавно на областния управител и на министъра на вътрешните работи. При
снегонавяване и обледяване най-вероятно бедственото положение ще бъде обявено на територията на цялата Община. Незабавно след получаване на
разпореждането, Дежурния в Общински съвет по сигурност уведомява членовете на Щаба за заповедта на Кмета, като нарежда да се явят на
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определеното място (залата на Общината). По същия начин се действа и при обявяване на бедствено положение от Областния управител. В случай
когато мащабът на бедствието надхвърля възможностите за справяне с наличните сили и средства на ЕСС на общинско ниво и са необходими
допълнителни ресурси, кмета на община Антоново може да поиска от областния управител помощ и обявяване на „бедствено положение“ чрез
оперативния център на РДПБЗН-Търговище. При въвеждане
на областния план за защита при бедствия управлението преминава на областно ниво.
Общинският щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия в засегнати територии продължава да изпълняват своите функции и
задължения, като координацията и управлението на силите и средствата на ЕСС се осъществява на областно ниво от областния управител и щабът за
изпълнение на областния план за защита при бедствия.
При обявяване на „бедствено положение“ и въвеждане на Общ.ПЗБ, секция
„Планиране“ попълва форми Приложения № 15- план за дейстивие и Приложение №16.
3 .Определяне на защитни действия.
3.1.Анализиране на заплахата. Извършва се оценка на характера на бедствието. Последствия – материални загуби, влошаване на условията на
живот, загуба на комфорт на обитаване в сграден фонд, увреждане на здравето на хората и дори човешки жертви, увреждане на околната среда –
влошаване на качеството на отделните компоненти, тяхното унищожаване, нарушение на стабилността на Геосистемата.
3.2.Избор на защитни действия.
На базата на предварителната оценка са определени рисковете от възникналите снегонавявания и обледяване, известен е броя на населението, което ще
бъде застрашено:
- планирани са мероприятията по оповестяването им, извеждане на хора и техника от районите със снегонавявания и др.;
- създадена е организация за оказване на медицинска помощ на нуждаещите се;
- осигурени са необходимите запаси от материални средства.
3.3.Определяне на предупреждението за населението.
- Ограничаване движението на МПС в най - опасните участъци;
- При необходимост затваряне на движението на участъци от пътната мрежа;
- Организиране снабдяване със стоки от първа необходимост;
- Организиране транспортиране на болни до лечебни заведения;
- Информиране на населението за възникналата обстановка;
- Осигуряване на електрозахранване и водоснабдяване на засегнатите населени места. Електропреносните и електроразпределителните дружества на
територията на областта и общината информират за готовността на аварийните им екипи за работа при зимни условия по време на събиране на СНРБ във
връзка със зимната подготовка на общината през месец октомври.
3.4.Определяне на план за действие. /Приложение№15/
Планът за действие се попълва от членовете на щаба по време на заседание на щаба.
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4.Предупреждение и оповестяване на населението.
За целите на оповестяването ще се използват:
- Мрежите на обществените далекосъобщителни оператори;
- Кабелни и мобилни далекосъобщителни оператори. Поради факта, че към настоящия момент не е изградена системата за ранно предупреждение на
населението, то се известява по средствата за масово осведомяване. За оповестяване на населението могат да се използват и други съществуващи
технически средства (мобилни и други средства за информация).
Ранното предупреждение и оповестяването на областно и общинско ниво, кметство и населено място се осъществява от ОЦ при ОД ПБЗН Търговище,
по разпореждане на Началника на областно управление "Пожарна безопасност и защита на населението" Търговище. При снегонавяване и обледяване,
изискващо координация на областно и общинско ниво, кметство и населено място, ранното предупреждение и оповестяването се извършва и въз основа
на искане на Областния управител, Кмета на засегнатата община, Ръководителя на съставна част на Единната спасителна система или ръководителя на
мястото на намесата. Исканията се приемат чрез ОЦ при РД ПБЗН Търговище.
При опасност от снежни бури, снегонавяване и обледяване кметът на общината може да поиска оповестяване по националната система за ранно
предупреждение. Редът и начинът
за ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт, на
съставните части на Единната спасителна система и на населението при бедствия, пожари и извънредни ситуации на територията на общината и областта
се осъществяват чрез комуникационно-информационна система, наречена „Националната система за ранно предупреждение и оповестяване на органите
на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при въздушна опасност.
5.Изпълнение на защитните действия.
Дейностите по защитата при снегонавявания и заледявания и отговорни структури са дадени в Таблица №1:

Таблица№1
№
Функции/задачи Отговорни структури
по
ред
1.
Извличане на пострадали и закъсали автомобили.

Функции/задачи
Отговорни структури
РСПБЗН, ДФ

2.

Оказване на първа медицинска помощ, като при
необходимост пострадалите се евакуират в МБАЛ
за временно настаняване и оказване на
специализирана медицинска помощ.

ЦСМП,

3.

Осигуряване на стоки от първа необходимост и
лекарства на откъснатите населени места.
Осигуряване на обществения ред, регулиране на

ОбА, кмет на община,
РЗИ, БЧК, РДСП, ВиК
РУ МВР

4.
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движението. РУ МВР
- деконтаминация; Приложение №4.1
6.Изпълнение на дейности по възстановяване.

За изпълнение на дейностите по възстановяване и подпомагане е необходима оценка на първоначалните нужди и щетите.
 инфраструктура
– услуги като електричество, вода, транспорт и др.
 здравеопазване;
 поражения за икономиката
– прекъсване на нормалната стопанска дейност;
 околна среда
– оценка на безопасността и статуса.
Оценката се извършва на база събраната информация от ръководителя на операциите в процеса на реагирането, дежурния в ОЦ на РДПБЗН,
оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност, членовете на щаба за изпълнение на общинския план за
защита при бедствия, проверени сигнали от населението на ЕЕНСП 112, комисии за оценка на щетите и др.
Предоставяне на възстановителна помощ – предоставя се от Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към Министерски
съвет при условия, по ред и в размери, определен с правилника за дейността на Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към
Министерски съвет. На основание чл.56, ал.1 от Закона за защита при бедствия комисията взема решение за отпускане на целеви средства от
републиканския бюджет за предотвратяване, овладяване и преодоляване на последици от бедствия. Средствата се предоставят за:
1.разплащане на непредвидени разходи за спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствие на включените чрез оперативните
центрове сили и средства на единната спасителна система;
2.финансиране на неотложни възстановителни работи;
3.предоставяне на възстановителна помощ;
VІ.ОРГАНИЗАЦИЯ И РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ОТГОВОРНОСТИТЕ
Преди настъпване на зимния период в общината се провежда заседание на СНРБ//Приложение№1/. На заседанието се обсъжда готовността на всички
отговорни организации и ведомства за действие при усложняване на зимната обстановка. Определят се задълженията за снегопочистване на общинската
пътна мрежа и приоритетни маршрути на уличната мрежа в населените места, организация за опясъчаване, осигуряване на електрозахранване и
снабдяване с горива за отопление на сгради с обществено предназначение /училища, детски градини, социални институции и административни сгради/.
1.Областно пътно управление чрез фирма-изпълнител по договор за снегопочистване на републиканската пътна мрежа осигурява свързаността на
областния център с общинските центрове, както и със съседните области като извършват своевременно снегопочистване.
2.Екипите от КАТ ”Пътна полиция” извършват разузнаване на пътната обстановка и организират въвеждането на ограничения за пътувания.
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3.Областното управление „ПБЗН” със своите сили и техника организира спасяването на хора от закъсали автомобили по републиканската и
общинската пътна мрежа. С високо проходими верижни машини съдействат за извозване на хора с неотложни здравни проблеми до болницата в
гр.Търговище (родилки, хора на хемодиализа и с хронични състояние в обострена фаза).
4. Кметът на общината
4.1.Кметът на общината организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ:
Най-важните функции на кмета на общината при снежни бури, снегонавяване и обледяване са:
- организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или намаляването на последиците – подготовка за зимата;
- осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението при заплаха от възникване или за възникнало бедствие или извънредна
ситуация;
- създава със заповед щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия.
4.2. При възникване на бедствие на територията на общината, съгласно чл.65, ал.1 от ЗЗБ кметът:
 въвежда със заповед в изпълнение общинския план за защита при бедствия;
 може да обяви бедствено положение на територията на общината (режим, който се въвежда в зоната на бедствието, свързан с прилагането на
мерки за определен период от време с цел овладяване на бедствието и провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи);
 извършва обмен на информация с оперативния център на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР в областта; 4.
може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична или материална помощ в съответствие с възможностите им;
 може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни формирования;
 може да поиска координация от областния управител;
 организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ на пострадалите лица
 организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на населението при бедствия;
 организира и контролира извършването на неотложни възстановителни работи при бедствия. Кметът на община, когато осъществяват
ръководство и координация на спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи е длъжен да изпращат на МВР писмена
информация за тяхното протичане. Общинската администрация и щабът за изпълнение на общинския план за защита при бедствия
подпомагат кмета на общината при изпълнение на задълженията му по чл.65 от Закона за защита при бедствия.
4.3. Предоставяне на неотложната помощ на пострадалите граждани - осигурява се и се предоставя от кметовете на общините и включва:
1. изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашните и селскостопанските животни;
2. раздаване на облекло и битово имущество на пострадалите лица;
3. предприемане на други необходими мерки.
5.Областния управител на област Търговище - извършва координация на спасителните и неотложни аварийно-възстановителни работи при
невъзможност на общината да се справи с наличните (обичайните) сили и средства за защита при бедствия при снегонавяване и обледяване на
територията на общината и усложняване на ситуацията до бедствено положение. Кметът на общината може да поиска координация на спасителните и
неотложни аварийно-възстановителни работи от областния управител. Областния управител въвежда в изпълнение Областния план за защита при
бедствия.
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6.Център за спешна медицинска помощ (ЦСМП). ЦСМП организира и осигурява:
 Оказване на квалифицирана спешна медицинска помощ на ранени и пострадали.
 Провеждане на необходимите лечебни и специфични реанимационни дейности до настаняването на пострадалите в болница.
 Оказване на спешна медицинска помощ при бедствия, пожари и извънредни ситуации, осъществявайки взаимодействие с органите на полицията,
ПБЗН.
 Координация и дейности по транспорта на донори и органи до лечебни заведения, в които се извършват трансплантации.
 Приемане, регистриране, обработка и предаване на информация по автоматизирана информационно-комуникационна система на постъпилите
повиквания за помощ и подадената информация до екипите.
 Осигуряване на специализиран транспорт за:
- пациенти, нуждаещи се от спешна медицинска помощ;
- кръв, кръвни продукти, донори, органи, лекарствени продукти, медицински изделия и апаратура между лечебните заведения за оказване на спешна
медицинска помощ;
- транспортиране на спешно болни от реанимационен екип от/между лечебни заведения.
При обявено бедствено положение като необходими мерки могат да бъдат предприети:
 временно извеждане на лица, домашни и селскостопански животни и изнасяне на имущества от определената територия;
 забрана за влизане, пребиваване и движение в определени места или територии.
7.„Енерго Про Мрежи” ЕАД - анализират състоянието на енергийната мрежа и извършват локализиране и отстраняване на повредени съоръжения и
електропроводи
25 кВ за осигуряване на нормално електрозахранване, както за населението, така и за фирми и учреждения от първостепенно значение / ВиК съоръжения,
сгради с обществено предназначение-социални институции с непрекъснат цикъл на работа/.
8. В и К със своите аварийни групи и специализирана техника организира отстраняване на повреди по водопроводи, В и К съоръжения, следствие на
снегонавяването и обледяването.
9.Търговски дружества за комуникационни услуги – фиксирани мрежи, мобилни оператори, интернет –доставчици: Виваком, А1 и Теленор
Аварийните екипи на дружествата работят до пълно възстановяване на системите и осигуряване на покритие на мрежите.
10. Силите на ЕСС от други области, включени в неотложните аварийно-възстановителни работи ще се дислоцират към отделните структури на
министерствата и ведомствата в областта, определени от съответните ръководители.
VII. РЪКОВОДСТВО И КООРДИНАЦИЯ.
При обявено бедствено положение за цялата или част от територията на общината със заповед на кмета се въвежда плана за защита при бедствия с цел
овладяване на бедствието и провеждане на неотложни аварийновъзстановителни работи. Свиква се общинския щаб за защита при бедствия. Кмета със
своя заповед определя Ръководител на операциите (РО), който притежава необходимата експертиза и опит, в зависимост от характера на бедствието.
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Ръководителят на операциите организира и контролира изпълнението на одобрените решения на щаба, осъществява взаимодействието и координацията
между частите на ЕСС, участващи в изпълнението на дейностите по чл. 19, ал. 1 от ЗЗБ в района на бедствието. Общинския щаб извършва следните
основни дейности:
1. Анализ и оценка на обстановката при бедствие.
2. Предлага за одобрение решения относно необходимия обем и ресурсно осигуряване на неотложните аварийно-възстановителни работи за
предотвратяване, ограничаване и ликвидиране на последствията от бедствието и за подпомагането на засегнатото население.
3. Осъществява контрол по изпълнението на задачите и мерките за овладяване на бедствието.
4. Информира чрез медиите населението за развитието на бедствието, за предприетите действия за неговото ограничаване и овладяване и за
необходимите предпазни мерки и действия.
5. Докладва за хода на провежданите защитни мероприятия.
Списъкът на членовете на Общинския щаб за изпълнение на плана за защита при бедствия е даден в /Приложение № 1.2/ към раздел ХI от Приложения
на Плана за защита при бедствия. В щаба за изпълнение на съответния общински план за защита при бедствия, следва да бъдат включени представители
на всички структури, участващи в реагирането. Работното място на щаба за изпълнение на Общ.ПЗБ е залата на Общинска администрация Антоново.
Силите на ЕСС на общинско ниво са показани в /Приложение№ 2/.
Координацията на съставните части на единната спасителна система в област Търговище се осъществява чрез оперативния център на Областно
управление „Пожарна безопасност и защита на населението” - Търговище. ОЦ на РДПБЗН оповестява областния и общинските щабове на засегнатите
общини за изпълнение на съответните планове за защита при бедствия по заповед на областния управител, кметовете на засегнатите общини или
директора на РДПБЗН-Търговище. Оповестяването на щаба се извършва съгласно схема /Приложение№ 12/ по системата за Ранно предупреждение и
оповестяване на органите на изпълнителната власт и на съставните части на единната спасителна система. В /Приложение № 15/е посочен план за
действие при бедствие/празна бланка/.
Оперативния център извършва следните дейности:
1. Приема и оценява информацията за възникнали снегонавяния и обледяване на територията на областта;
2. Уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и координира по-нататъшната им дейност на основата на стандартна
оперативна процедура;
3. Извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на изпълнителната власт,
съставните части на единната спасителна система и населението при снегонавяване и обледяване натериторията на областта;
4. По искане на ръководителя на място организира включване на предвидените в Плана съставни части на единната спасителна система, както и на
допълнителни сили и средства при необходимост. Получената и предадената гласова информация в и от оперативния център се записва и архивира с
възможност за последващо прослушване.
Ръководителят на операциите осъществява взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, участващи в
спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в района на снегонавяването и обледяването.
Щаб за изпълнение на Общинския план за защита при бедствия, назначен със заповед на кмета на общината, подпомага кмета на общината и
осъществява взаимодействие с щаба за изпълнение на областния план за защита при бедствия и с националния щаб.Основните функционални
задължения на всеки един член на общинския щаб са:
 Набира, анализира и обобщава информация за бедствената ситуация;
 Изготвя оценка на щетите;
167






Дава предложения за действия по приоритет в зависимост от компетенциите;
Организира изпълнението на решенията, взети от кмета на общината: подготвя проекти на необходимите разпореждания, свежда ги до знанието
на подчинените структури и координира изпълнението на решението;
Подготвя доклади за промените в обстановката и предприетите дейности /разпоредени от кмета на общината/ за намаляване на риска и защита на
населението;
Подготвя и изпраща информация до областния щаб (ОблСС), след съгласуване с кмета на общината.

VIII.СЪБИРАНЕ И ОБМЕН НА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЗАСЕГНАТИТЕ РАЙОНИ.
Дежурният в ОЦ на РДПБЗН, оперативният дежурен на ОДМВР, дежурните по областен и общински съвети за сигурност приемат и оценяват
информацията за района на снегонавяването. На всеки 30 минути или 1 час я обобщават и предават на организационната структура за управление при
бедствие /Приложение № 12/-началник щаб. В процеса на ликвидиране на последствията времето за предаване на информацията може да се увеличава.
Единната спасителна система включва в себе си службите и структурите на министерствата и ведомствата, общината, търговските дружества и
едноличните търговци, които в условията на бедствие са обединени с една цел:
- да окажат съдействие на субектите от националното стопанство и населението да се предпазят от бедствието или да намалят до минимум резултатите
от въздействието му върху тях. С последващото ликвидиране на последствията следва да се създадат условия за нормално функциониране на
социалноикономическите системи. Тези структури запазват институционалната или организационната си принадлежност и определените им функции
или предмет на дейност при подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на бедствия и при необходимост за провеждане едновременно на
спасителни и неотложни аварийно - възстановителни работи. Спасителните и неотложни аварийно-спасителни работи се извършват поетапно от силите
на Единната спасителна система. Пълнотата на обема на мероприятия се координира от Щаба за изпълнението на плана за защита при бедствия.
Взаимодействието с областнияния щаб се организира от Общинския щаб по време, място и изпълнявани задачи, като се осъществява непрекъснато
управление на привлечените сили и средства. Взаимодействието представлява непрекъснат обмен на информация за:
- мащабите на бедствието;
- хода на спасителните работи;
- привлечените сили и средства;
- материалното осигуряване на изпълнението на мероприятията по НАВР;
- понесените загуби;
- допълнително възникналите заплахи за населението и националното стопанство. Управлението на НАВР се осъществява от ръководител на операцията
и от общинския щаб, като се запазва йерархичността на поставянето на задачите и докладване за техния ход. В този смисъл по линията ОЦ се поддържа
непрекъсната връзка по всички възможни канали (телефони, радио средства, информационна система) и се изпраща периодично информация за
дейността на екипите, за извършения обем от работа, за броя на спасените и пострадалите, за изразходените ресурси и за необходимостта от външно
подпомагане на дейностите по защитата на общинско ниво.
IX. КОМУНИКАЦИЯ.
Наличните средства и възможности за комуникация в общината са директните телефонни връзки, мобилните телефонни връзки, радио връзки и
интернет. Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да съдействат на МВР за осъществяване на комуникациите при бедствия и
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на Националната система за спешни повиквания с единен европейски номер 112 (чл. 30 от ЗЗБ). Средствата за комуникация на отговорните органи,
изпълняващи дейностите, заложени в Плана за защита при снегонавявания и обледяване са дадени в /Приложение № 12/.
X. РЕСУРСНО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПЛАНА.
1.Финансово осигуряване.
Финансовото осигуряване на изпълнението на Плана за защита при снегонавяване и обледяване се извършва по няколко направления:
- собствени средства на Общината предвидени за тези дейности, плюс фонд Резервен на общинския бюджет;
- финансиране посредством корекция на бюджетните взаимоотношения на Общината с Централния бюджет за непредвидени и неотложни разходи за
предотвратяване , овладяване и преодоляване на последиците от бедствието. Промяната се отразява по бюджета на Общината за годината във функция
II."Отбрана и сигурност", група Д "Защита на населението, управление и дейности при стихийни бедствия и аварии";
- кандидатстване пред МВКВП за дейности по чл.1, ал.2 от Правилника на Комисията;
- чрез фонд "Солидарност" на НСОРБ. Отговорник за финансовото осигуряване Зам.кмета по "Бюджет и финанси".
2.Материално осигуряване.
В /Приложение № 13 и №13.1/ към раздел ХІ от Приложения на Плана за защита при бедствия е посочена инженерната техника в предприятията и
фирмите на територията на община Антоново, които са годни за спасителни и аварийни дейности.
Телефоните и адресите при необходимост от друга техника се вземат от Офис за Военен отдел при Община Антоново към Военно окръжие-Търговище.
Физически и юридически лица се привличат на основание чл.65, ал.2, т.5 от ЗЗБ. За недостигащата техника, специалисти за експертиза и оценка на
щетите се прави искане до Областния управител.
XI. ОТГОВОРНИ ОРГАНИ И ВРЪЗКИ Плана за защита при радиационни аварии се разработва, преразглежда и актуализира от Общинския съвет за
намаляване на риска от бедствия. Техническите дейности при актуализирането се извършват от гл.специалист по ОМП" и ЗРКИ.

169

ХІІ. ПРИЛОЖЕНИЯ – приложенията са в ЧАСТ ТРЕТА, Раздел ІХ, стр.139.
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В.
Раздел ІХ. ПРИЛОЖЕНИЯ КЪМ ПЛАНА ЗА ЗБ
1. Приложение№1–Заповед за СНРБ и №1.1 – заповед за общински ЩАБ
2. Приложение №2-ЕСС и №2.1- Доброволно формирование
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4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Приложение №3 – Брой жители, №3.1- уязвими групи
Приложение №4 – Справка язовири, №4.1обезаразяване на вода/деконтаминация/
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Приложение №17 – Заповед за утвърждаване на плана
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ПРИЛОЖЕНИЕ №1

ЗАПОВЕД
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№ 228 / 01.10.2018 год.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.65а, ал.1от Закона за защита при бедствия
З А П О В Я Д В А М:
I. Променям състава на Общински съвет за намаляване на риска от бедствия, създаден със Заповед № 234 / 28.09.2017 год. ,
както следва:
Председател: Хайредин Мустафов Мехмедов - кмет на община Антоново
Зам.председател: инж.Исмаил Халилов Ибрямов – зам.- кмет на община Антоново
Секретар: Хюсеин Салиев Ахмедов – гл.специалист в дирекция „АПИО”
Членове:
1.Неджатин Ахмедов Мустафов – зам.- кмет на община Антоново
2.Неджиб Ашимов Ашимов - зам.- кмет на община Антоново
3.Мехмед Ахмедов Мехмедов – секретар на община Антоново
4.Маргарита Георгиева Павлова – директор на дирекция «АПИО»
5.Татяна Петрова Петрова – директор на дирекция „ФСДУС”
6.инж. Петинка Стоянова Петрова – директор на дирекция „УТЕОП”
7.Исмет Шевкедов Юнузов - ръководител на дейност „Чистота”
8. арх.Светлана Лвовна Спасова - гл. архитект на община Антоново
9. Ахмед Акъев Ахмедов – гл. експерт в дирекция „УТЕОП”
10. Юсуф Исмаилов Исмаилов – председател на ОбС Антоново
11.Сезгин Хасанов Сюлейманов – ВрИД управител на «Тузлушка земя» ЕООД
12. инж. Кирил Захариев Петров - управител на,,Тузлушка гора’’ЕООД
13.Гюрсел Юсуфов Османов – отговорник на «ЦСМП» – Антоново
14.Гл.инспектор Михаил Руменов Михайлов – н-к на РС,,ПБЗН” – Антоново
15.Ст. инспектор Дончо Иванов Дончев – н-к на «Участък Полиция»- Антоново
16.д-р Наталия Георгиева Ергеледжиева – официален ветеринарен лекар
17.Росен Петров Димитров – н-к на”ЕНЕРГО-ПРО” Мрежи район Антоново
18.Динко Синадинов Милев – н-к на „РПС” – Антоново
19.Николинка Йорданова Христова - н-к на ”Пътно поддьржане”- Антоново
174

20.Решат Исмаилов Ибрямов – н-к р-н «В и К» – Антоново
21. Къймет Рафедова Ибрямова – директор на ДГ Антоново
22. Мария Асенова Михайлова – директор на СУ гр. Антоново
23. Фатме Османова Алиева – директор на ОУ с.Трескавец
24. Юксел Хюсеинов Махмудов – директор на ОУ с.Стеврек
25. Ангелина Каменова Ангелова – директор на НУ с.Изворово
26. Акиф Идризов Акифов – «ДФ»-Антоново-2017 г.
27. Ибрям Алиев Ибрямов - «ДФ»-Антоново-2017 г.
28. Хасан Бейдат Рамуш - «ДФ»-Антоново-2017 г.
29. Хюсеин Етемов Хюсеинов - «ДФ»-Антоново-2017 г.
30. Кметове на кметства
31. Кметски наместници по населени места в общината
II.В изпълнение на чл.65б от Закона за защита при бедствия, възлагам на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия,
следните задачи:
 да разработва и координира дейностите по изпълнението на общинската програма за намаляване на риска от бедствия;
 да разработва, преразглежда и актуализира общинския план за защита при бедствия;
 да прави преглед и изготвя годишен доклад до Областния съвет за намаляване на риска от бедствия за състоянието на
защитата при бедствия на територията на общината.
 да изпълнява възложените му със Закона за защита при бедствия функции и правомощия на територията на Община
Антоново.
 да определи и приеме свои правила за работа.
Определям място за работа на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия в залата на Общинска администрация Антоново.
Настоящата Заповед да се сведе до знанието на членовете на Общинския съвет за намаляване на риска от бедствия за сведение и
изпълнение.
Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на инж.Исмаил Ибрямов – зам.- кмет на община Антоново.
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ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ
Кмет на община Антоново

ПРИЛОЖЕНИЕ№ 1.1

ЗАПОВЕД
№ 227 / 01.10.2018 г.
На основание чл. 44, ал.2 от ЗМСМА и във връзка с чл.65, ал.1, т.7 от Закона за защита при бедствия
ЗАПОВЯДВАМ:
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променям състава на ЩАБА за изпълнение на Общинският план за защита при бедствия, създаден със Заповед № 233 / 28.09.2017 г., както следва:
Началник на щаба: Хайредин Мустафов Мехмедов - кмет на община Антоново
Заместник началник на щаба: Исмаил Халилов Ибрямов – зам.- кмет на община Антоново
Секретар на щаба: Хюсеин Салиев Ахмедов – гл.специалист в дирекция „АПИО”

Членове: 1.Неджиб Ашимов Ашимов - зам.- кмет на община Антоново
2.Неджатин Ахмедов Мустафов – зам.- кмет на община Антоново
3.Мехмед Ахмедов Мехмедов – секретар на община Антоново
4.Маргарита Георгиева Павлова – директор на дирекция „АПИО”
5.Татяна Петрова Петрова – директор на дирекция „ФСДУС”
6.инж. Петинка Стоянова Петрова – директор на дирекция „УТЕОП”
7.Ахмед Акъев Ахмедов – гл. експерт в дирекция „УТЕОП”
8.инж. Кирил Захариев Петров - управител на,,Тузлушка гора’’ЕООД
9.Исмет Шевкедов Юнузов - ръководител на дейност „Чистота”
10.Росен Петров Димитров – н-к на”ЕНЕРГО-ПРО” Мрежи район Антоново
11.Динко Синадинов Милев – н-к на „РПС” – Антоново
12.Николинка Йорданова Христова - н-к на ”Пътно поддьржане”- Антоново
13.Решат Исмаилов Ибрямов – н-к р-н ‘’В и К’’ – Антоново
14.Гюрсел Юсуфов Османов – отговорник на «ЦСМП» – Антоново
15.Гл.инспектор Михаил Руменов Михайлов– н-к на РУ,,ПБЗН” –Антоново
16.Ст. инспектор Дончо Иванов Дончев – н-к на ”Участък Полиция” Антоново
17.д-р Наталия Георгиева Ергеледжиева – официален ветеринарен лекар

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи, личният сьстав на щаба е длъжен незабавно да се яви в кабинета на кмета на общината за
предприемане на незабавни мерки и действия за защита на населението от общината.
Отделните разпореждания и моите указания да се свеждат по предназначение чрез секретаря на щаба.
Оповестяването на членовете на щаба да се извършва от дежурните по ОбСС – Антоново.
При необходимост да се привлекат към щаба и други специалисти от общината.Препис от настоящата ми Заповед да се връчи на горепосочените лица и
на дежурните по ОбСС за сведение и изпълнение.
ХАЙРЕДИН МЕХМЕДОВ
Кмет на община Антоново

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
ИНФОРМАЦИЯ ЗА ЕКИПИТЕ И СРЕДСТВАТА НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА
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№

Наименование на обекта
Личен състав
Техника
телефон
І. Сили на основните части на Единната спасителна система
1. РС”ПБЗН” - Антоново
13
3
112
2. ЦСМП - Антоново
16
2
112
3. Полицейски „Участък” Антоново
15
3
112
ІІ. Специализирани сили на министерства и ведомства
1. Енерго Про Мрежи ЕАД – район
10
4
070016161
Антоново
2. В и К Антоново –
12
3
06071/22-56
3. Виваком – за областта
2
1
0601/69300
0878 97 43 40
4. РПС – „Пътинженерингстрой”
10
6
06071/2441
5. Напоителни системи - Търговище
8
6
060 163 676
ІІІ.Сили и средства на юридически и физически лица в общината- ПРИЛОЖЕ. №13
1. Сили и средства на РВМС – 1 специалист, разполагащ с предпазно облекло за вземане
на проби – GSM-0882569277- Ергеледжиева
ІІІ. Сили и средства на община Антоново
1. Изборни и ръководни длъжности,
36
06071/2222
които имат задължения при възникване
на бедствия:
2. Служители в Дирекция „ФСДУС”
0888748791
10
3. Служители в Дирекция „АПИО”
16
0885297723
4. Служители в Дирекция „УТЕОП”
11
0886796238
5. Служители в Дирекция „МПТТТ”
5
0888279893
6. Членове на общинския щаб –
18
0885731201
7. Дейност „Чистота” –
14
0888748649
8. Дейност „Други дейности по
4
0878986037
здравеопазването” (мед.сестра в ОУ и
ЦДГ – Антоново)
9. Дейност „ОМП” (техници на пункт за
3
0888748649
управление)
10. Дейност „Общински съвет по
5
0885007330
сигурност” (денонощни дежурни)
3.1.Автомобили на община Антоново ПРИЛОЖЕНИЕ №13
3.2 Уреди, съоръжения и имущество, които могат да се използват при провеждане на
178

СНАВР.
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Вид техника
Ел.агрегат
Електрожен
Мото помпа
Моторен трион
Дрелка
Ъглошлайф
Тупалки
Гръбни пръскачки
Електрически фенери

брой
1бр.
1бр.
1бр.
2бр.
1бр.
1бр.
10бр.
4бр.
5бр.

забележка
Дейност „Чистота”
Дейност „Чистота”
„Тзлушка земя”
„Тузлушка гора”
Дейност „Чистота”
Дейност „Чистота”
„Тузлушка гора”
„Тузлушка гора”
„Тузлушка гора”

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2.1

СПИСЪК
НА ДОБРОВОЛЦИТЕ УЧАСТВАЩИ В ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ „АНТОНОВО -2017”

№ Име, презиме и фамилия
по
ре
д

Вместонахождение

GSM
за връзка
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Акиф Идризов Акифов
Ахмед Акъев Ахмедов
Ибрям Алиев Ибрямов
Илхан Мехмедов Ахмедов
Неджиб Ашимов Ашимов
Хасан Бейдат Рамуш
Хюсеин Етемов Хюсеинов
Юсуф Исмаилов Исмаилов

с.Добротица
гр.Търговище
с.Любичево
с.Таймище
с.Семерци
гр.Антоново
с.Разделци
с.Разделци

0894011850
0887986154
0889923947
0886404288
0884044844
0884038385
0895339006
0884377689

ПРИЛОЖЕНИЕ № 3
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БРОЙ ЖИТЕЛИ ПО НАСЕЛЕНИ МЕСТА В ОБЩИНА АНТОНОВО
№

Населено
място

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

гр.Антоново
с.Божица
с.Еревиш
с.Банковец
с.Богомолско
с.Букак
с.Великовци
с.Вельово
с.Глашатай
с.Голямо Доляне
с.Горна Златица
с.Градинка
с.Греевци
с.Девино
с.Длъжка поляна
с.Добротица
с.Долна Златица
с.Дъбравица
с.Изворово
с.Калнище
с.Капище
с.Китино
с.Коноп
с.Крайполе
с.Крушолак
с.Къпинец
с.Кьосевци

Брой
население
1751
6
57
11
12
12
74
86
26
2
14
0
0
13
62
293
8
6
446
0
99
80
152
1
48
0
99

Площ на №
Населено
землището
място
км/кв.
25.076
32 с.Мечово
33 с.Милино
34 с.Моравица
4.107
35 с.Моравка
8.473
36 с.Орач
8.267
37 с.Пиринец
13.601
38 с.Поройно
6.528
39 с.Присойна
6.515
40 с.Пчелно
41 с.Равно село
9.012
42 с.Разделци
43 с.Свирчово
44 с.Свободица
9.473
45 с.Семерци
9.700
46 с.Слънчовец
10.255
47 с.Стара речка
12.352
48 с.Старчище
1.238
49 с.Стеврек
13.520
50 с.Стойново
51 с.Стройновци
6.167
52 с.Таймище
11.471
53 с.Тиховец
5.252
54 с.Трескавец
5.838
55 с.Халваджийско
9.578
56 с.Чеканци
6.648
57 с.Черна вода
8.431
58 с.Черни бряг

Брой Площ на
населе землището
ние
км/кв.
4
2.142
44
5.792
215
11.574
221
11.974
89
6.165
4
6.522
9
6.511
5
4.844
9
9.863
62
11.890
250
11.310
33
15.269
29
1.624
264
9.082
0
44
5.319
151
7.803
439
38.057
30
3.623
4
233
7.143
3
1.713
829
10.479
4
3.756
53
103
10.877
101
16.094
181

28
29
30
31

с.Любичево
с.Малка Черковна
с.Малоградец
с.Манушевци

349
19.321
59 с.Шишковица
0
6.762
60 с.Язовец
72
10.279
61 с.Яребично
0
62 с.Ястребино
Данните са към 31.12.2018 г. - Общ брой жители:

26
11
1
38
7040

6.352
3.683
7.868
13.582

ПРИЛОЖЕНИЕ№3.1
СПИСЪК
УЯЗВИМИ ГРУПИ ОТ НАСЕЛЕНИЕТО:
Таблица №2
Показатели
Население - общо
мъже
жени
Под трудоспособна възраст
мъже
жени
В трудоспособна възраст
мъже
жени
Над трудоспособна възраст
мъже
жени

2019 г.
7040
3630
3410
1060
491
569
4270
2380
1900
1660
673
987
182

- Възрастни хора с умствена изостаналост
- Деца без родители или от социално слаби семейства
- деца и младежи с увреждания
- пълнолетни лица с умствена изостаналост
- пълнолетни лица с умствена изостаналост
- Възрастни лица в терминален стадий на заболяване
- Възрастни лица над 65 г. възраст

ЕТНИЧЕСКО РАЗНООБРАЗИЕ
При последното преброяване на населението и жилищния фонд към 01.03.2011 година населението на община Антоново възлиза на 6 262 души.
Численост
Общо
6262
Българи
1660
Турци
2 975
Цигани
1212
Други
7
Не се самоопределят 84
Не отговорили
324

Дял (в %)
100,00
26,51
47,51
19,35
0,11
1,34
5,17

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4
СПИСЪК
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на язовирите намиращи се на територията на Община Антоново
№

8,408дка

Собствено
ст
Общинска

Форма на
Стопанисване
Общинска

с.Семерци

48,717дка

Общинска

Под наем

ЯзовирЕревиш

кв.Еревиш

15,700дка

Общинска

ЯзовирЯстребино

с.Ястребино

5000.000дка

Държавна

ВОДОЕМИ
Язовир –
Долна
Златица
ЯзовирСемерци

Населено
място
с.Долна
Златица

3

4

1

2

Площ
декари

Общинска
фирма
„Тузлушка
земя”
Напоителни
системи
гр.Търговище

Наемател
/концесионер/
Телефон за връзка
06071/22-22
06071/22-66
Тодор Руменов
Рафаилов
GSM-0888402019
Сезгин
Сюлейманов
GSM-0889143431
Отг. Руфат Халилов
Исмаилов
GSM-0886404260

ХАРАКТЕРИСТИКА НА ПОТЕНЦИАЛНО ОПАСЕН ЯЗОВИР “ ЯСТРЕБИНО “
Собственост на напоителни системи гр.Търговище
Тел. за връзка 0601/2-34-84 и GSM-0886216008
№ по ред
1
1
2
3
4
5
6
7

ТЕХНИЧЕСКИ ДАННИ
2
Тип на стената
Клас
Година на изграждане
Залята площ / дка /
Водосбор в кв.км.
Обем - в хил.м.куб.
Кота на короната в метри

ЯЗОВИР
„ЯСТРЕБИНО “
3
Земно – насипна
І клас
1963 год
4 000
217
62 000 000
342.00 надморска височина
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8
9
10
11
12
13
14
15
16

Височина на стената - в метри
Дължина на стената - в метри
Ширина на стената
- в метри
Кота на преливника
Ширина на преливника в метри
Макс.преливащо водно количество в м.куб.
Диаметър на основния изпускател в мм.
Време за изтакане / в денонощия/
Заливна площ / около /

40
400
180
337.47 надм.височина
20
80 куб.м.
2 бр.по Ф 800
68

ПРИЛОЖЕНИЕ № 4.1
 Дезинфекция на водата
По-голямата част от патогенните микроорганизми в питейната вода се отстраняват чрез методите за пречистване на вода, като коагулация, флокулация,
утаяване и филтрация. Дезинфекция се прилага като краен етап от пречистването за подобряване на безопасността на питейната вода.Дезинфекцията
безспорно има значение за доставянето на безопасна вода за питейни нужди. Под дезинфекция на водата се разбира отстраняването, дезактивирането или
убиването на патогенните микроорганизми. При този процес микроорганизмите се унищожават или дезактивират, при което се преустановяват техният
растеж и възпроизвеждане. Ако микробите не бъдат отстранени от питейната вода, тя ще предизвика болести у хората. Дезинфекцията е процес, близък
до стерилизирането, и по време на нея се убиват всички присъстващи микроорганизми, както вредните, така и безвредните. Може да се осъществява чрез
физична или химична дезинфекция. Дезинфектантите отстраняват от водата и органичните замърсявания, които се използват от микроорганизмите за
хранителни вещества или убежища. Трябва не само да убиват микроорганизмите, но и да имат остатъчно действие, което означава, че следва да запазват
активността си във водата след дезинфекцията. Трябва да предотвратяват растежа на патогенни микроорганизми в тръбопроводите след дезинфекция,
като водят до деконтаминация на водата.
За химична дезинфекция на вода се използват следните дезинфектанти:





хлор (Cl2);
хлорен диоскид (ClO2);
хипохлорит (OCl-);
озон (O3);
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халогени: бром (Br2), йод (I);
бромен хлорид (BrCl);
метали: мед (Cu2+), сребро (Ag+);
калиев перманганат (KMnO4);
феноли;
алкохоли;
сапуни и детергенти;
четвъртични амониеви соли;
водороден пероксид;
някои киселини и основи.
За физична дезинфекция на вода се прилагат, както следва:











ултравиолетова (УВ) светлина;
електронно облъчване;
гама-лъчи;
звук;
нагряване
Вече десетилетия наред хлорът играе съществена роля при пречистването на водата. Той е най-широко използваният дезинфектант. Предимството му се
състои в това, че е лесен за произвеждане и сравнително евтин. Хлорът ефективно убива патогените. Допринася за надеждността на питейната вода,
получена от повърхностни води. За дезинфекция на вода на места, където не се практикува съвкупно пречистване на питейната вода, се използват хлорни
таблетки.






ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ВОДА И ВОДА В КЛАДЕНЦИ
Използването за питейно - битови нужди на водата от местните водоизточници, засегнати от наводненията, крие рискове от възникване на инфекциозни
заболявания /хепатит, дизентерия, салмонелоза и други/. За предотвратяване на здравния риск, е необходимо предварително обеззаразяване на водата
чрез хлориране.
Задължително е тя да отговаря на следните условия – да е прозрачна, без утайки, безцветна, да не съдържа видими плаващи вещества и да няма
допълнителен мирис и вкус.
1. ХЛОРИРАНЕ НА ВОДАТА В КЛАДЕНЦИ
1. 1. С предварително изчерпване на водата в кладенеца :
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Кладенецът се изчерпва с кофа или помпа, след което се изгребва тинята и около 10 см. от пясъка - до получаване на чисто дъно;
Стените на кладенеца се измиват с разтвор на хлорна вар / 1 супена лъжица хлорна вар на 1 кофа вода/;
Определя се обемът на кладенеца при максималното му напълване ;
Необходимото количество хлорна вар за дезинфекция на определения обем вода, се изчислява като за 1 куб.м. вода се използват 20 грама хлорна
вар. Така се постига концентрация от 5 мг активен хлор на 1 л вода. Изчисленото по този начин количество хлорна вар, се разтваря в една кофа с вода и
се изчаква, докато се утаи и се получи бистър разтвор;
Избистреният разтвор се изсипва в напълнения с вода кладенец, а утайката се изхвърля;
Добавеният разтвор на хлорна вар се размесва добре с водата в кладенеца. Водата може да се използва след около 24 часа.
2. Без изчерпване на водата в кладенеца
Приготвя се разтвор на хлорна вар с концентрация от 20 до 40 мг/куб.м. активен хлор. За постигането й е необходимо да се използват 80 – 120 гр. хлорна
вар за 1 куб.м. вода. Приготвеният избистрен разтвор се сипва в кладенеца, като се размесва добре с водата. След 12 – 24 часа, кладенецът започва да се
черпи, докато престане да се чувства миризмата на хлор.
2. ОБЕЗЗАРАЗЯВАНЕ НА МАЛКИ КОЛИЧЕСТВА ВОДА
Най – често прилаганият начин на обеззаразяване, е с белина, което се извършва по следния начин :
Към 1 чаша вода / 250 мл / се прибавя 1 чаена лъжица белина.
От тази смес в съда с питейната вода се поставя по 1 чаена лъжичка - за всеки 10 л вода.
Ако водата е около 1 л, се капват по 5 – 7 капки.
Желателно е тази обработка да се извърши вечерта, а водата да се използва на следващия ден.
3. ВАЖНИ ПРОФИЛАКТИЧНИ МЕРОПРИЯТИЯ СЛЕД НАВОДНЕНИЯ
Проливните дъждове могат да предизвикват наводнения в определени населени места на община Попово. Това води до опасност от заразяване на
питейната вода и хранителните продукти, както и до замърсяване на битовата и производствена среда с тиня, отточни води, органични отпадъци и др. В
тази ситуация се понижават стандартите на личната и обществена хигиена. Всички тези фактори могат да доведат до възникване на здравно – хигиенни
неблагополучия, хранителни отравяния и епидемични взривове.
Оказа се, че хората не са подготвени за подобни бедствени ситуации. Това налага необходимостта те да бъдат предварително информирани за най –
важните профилактични мероприятия, които биха свели до минимум потенциалния здравен риск:
1. При влошаване качествата на питейната вода да се използва преварена или фабрично бутилирана вода.
2. Да не се ползва водата от местни водоизточници /кладенци, бунари/ до овладяване на бедственото положение. Използването им трябва да става след
извършване на щателна дезинфекция, както на водата в тях, така и на съдовете за изчерпването й.
3. Да се поддържа стриктна лична хигиена / миене на ръцете преди хранене и след ползване на санитарния възел /.
4. При наводняване на помещения в домакинствата, да се организира почистването и дезинфекцирането им.
5. Да се извърши щателно почистване и дезинфекция на съдовете и изваряване на приборите за хранене.
6. Да не се използват хранителни продукти, които са съхранявани в наводнените помещения.
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7. След наводнения съществува опасност от възникване на заразни заболявания. При поява на симптоми, като: температура, отпадналост, болки в
мускулите, обриви, жълтеница, диария, гадене, повръщане и др., да се потърси своевременно медицинска помощ и да не се прибягва до самолечение.
8. При хора, преживели стресови ситуации могат да се появят промени в емоционалното им състояние /фобии, депресия, връщане на спомени от
бедственото положение/. Могат да се появят и нервно – вегетативни смущения, като: зачервяване на лицето, сърцебиене, изпотяване, студени крайници и
др. При възникване на такива оплаквания е необходимо да се направи консултация с психолог или психиатър, с цел превенция на по - тежки психични
отклонения.
9. При нанесени щети в хранителни обекти /търговски, складове и предприятия за производство на храни и др./, да се уведомява незабавно
РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ – ТЪРГОВИЩЕ, гр. Търговище, ул. "Цар Освободител" № 33, п.к. 168, тел.: 0601/6 40 75, 0601/ 6 41 42,
факс: 0601/7 75 54, e-mail: rzitrg@gmail.com, интернет страница - http://rzi-targovishte.eu, за последващ оглед на място и вземане на съответни мерки за
предотвратяване на хранителни заболявания.
Спазването на горните изисквания би допринесло за предотвратяване на здравно – хигиенните неблагополучия, би намалило щетите и риска от
възникване на заразни заболявания при настъпване на природни бедствия и аварии. МЕРКИ ЗА БЕЗОПАСТНОСТ, ПОЧИСТВАНЕ И
ДЕЗИНФЕКЦИЯ НА ЖИЛИЩАТА , ПОСТРАДАЛИ ОТ НАВОДНЕНИЯТА
1. 1. Предприемане на мерки по отношение на храните:
ДА СЕ УНИЩОЖАТ следните храни, засегнати от наводненията:
Месо, месни продукти, мляко, млечни продукти, риба и яйца;
Отворени консерви или опаковки с храни;
Домашно консервирани храни;
Всички храни в картонена, хартиена или целофанова опаковка или обвити с фолио;
Подправки, кафе, какао и други подобни опаковани в метални кутии;
Всички консерви с увредена опаковка;
Бутилирани напитки и храни, в опаковки затворени с капачки или запушалки.
ПРЕСНИТЕ ПЛОДОВЕ И ЗЕЛЕНЧУЦИ, залети от наводненията, да се консумират при следните условия:
Картофи, моркови, ябълки и други твърди плодове, трябва да се измиват щателно, да се обелят и да се консумират след преминаване на топлинна
обработка;
Цитрусовите плодове трябва да се измиват щателно и да се обелват преди консумация;
ДА НЕ СЕ ДОПУСКА КОНСУМАЦИЯТА на залети листни зеленчуци, както и на такива с увредена повърхност.
СТЕРИЛИЗИРАНИТЕ КОНСЕРВИ, засегнати от наводненията, могат да се използват при спазване на следната процедура :
Премахват се хартиените етикети;
Опаковките се измиват щателно с четка, топла вода и миещ препарат, след което се дезинфекцират с дезинфекционен разтвор и се изплакват с чиста
вода;
Изсушават се преди отваряне или съхранение;
Поставят се етикети с изписана дата на трайност;
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ПРИЛОЖЕНИЕ №5
СПРАВКА
ЗА ПЪТИЩАТА НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО
Дължи
на км.
София – Варна
22.1
Антоново - Попово
13.7
Моравица – Стражица
2.5
Илийно - Стеврек
24.4
Добротица – Присойна – Любичево
9.8
Антоново – Орач – Стойново – Пчелно
15.6
Капище – Банковец – Длъжка поляна – Стара
12.0
речка
11.3
Китино - Любичево
11.0
Общо І+ІІІ
122.4
Иванча – Пиринец - Семерци
10
Попово – Антоново – Язовец
1
Пиринец – Семерци – Долна Златица
2.2
Пиринец – Семерци – Горна Златица
1.4
Антоново - Омуртаг – Изворово
4.1
Антоново – Омуртаг - Ястребино
1.9
Антоново – Ястребино – къща музей
2
Граница В. Търново - Черни бряг
6.2
Клон Черни бряг
1
Клон Девино
2.2
Антоново - Омуртаг – кв. Еревиш
5.3
Антоново - Шишковица
2.4
Антоново – Омуртаг – Божица
1
Антоново – Омуртаг – Поройно
6
Антоново – Омуртаг – Кьосевци- Стойново
5.4
Трескавец
2.3
Коноп
2.6

Клас Обхват

Вид настилка

І
ІІІ
ІІI
ІІІ
ІІІ
ІІІ
ІІІ

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Трошокаменна настилка
Асфалт

ІІІ
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
IV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
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ПРИЛОЖЕНИЕ №6

СПРАВКА ЗА ТЪРГОВСКИТЕ ОБЕКТИ
НАМИРАЩИ СЕ НА ТЕРИТОРИЯТА НА
ОБЩИНА АНТОНОВО

№
1
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Фирма
2
РПК”ЕДИНСТВО”
гр. Антоново –
Фирма„ЛИМЕЦ”
ООД – гр.Антоново
„Наим 2009 ЕООД”
гр.Антоново
ЕТ”Калинка Илиева”
гр.Антоново
ЕТ”Еми Емине Салиева”
гр.Антоново
ЕТ”Адем ЗекериевЙоктан вар” гр.Антоново

Адрес
6
Бул.”Тузлушки
герои”№24
Бул.”Тузлушки
герои”№10
Бул.”Тузлушки
герои”№38
Бул.”Тузлушки
герои”№46
Бул.”Тузлушки
герои”№67
ул.”Н.Новков”
№ 28

ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV
ІV

Долно Китино - Горно Китино – Цветница
Стеврек – Малко Доляне
Стеврек – Черна вода
Стеврек – Черна вода – Равно село
Великовци – Слънчовец
Свирчево
Милино
Тиховец – Букак
Тиховец
Велево
Ястребино
Стара речка – Богомолско
Ст. речка – Мечово – Край поле
Халваджийско - Дл. поляна
Малоградец – Висино
Свободица – Малка черковна
гр. Антоново
Общо ІV клас
Общо І+ІІ+ІІІ+ІV

Лице за контакт
7
Димитър Максимов
GSM:0888287302
Ибрям Ибрямов
GSM:0886545961
Наим Хасанов
GSM:0876680620
Калинка Илиева
GSM:
Емине Салиева
GSM:0889325209
Адем Зекериев
GSM:0898617710

3.2
5.3
7
5.7
4.5
6.1
3
4.5
3.3
2.8
1.8
8.1
3.6
6.7
1.6
1.7
3
135
257.4

Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт
Асфалт

Структура на
собственост
8
Кооперативна
Частна
Частна
Частна
Частна
Частна
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„МЕГА-АКТИВ 2007”
ЕООДс.Таймище
„АИ-ЗЕ”ЕООД
с.Таймище
ЕТ”Елица-3-91- Илия
Илиев”с.Стеврек
ПК”Крепост”
с.Стеврек
ЕТ “Иван Радков
Мирков”
ЕТ”Валентина – Любен”В.Петрова - с.Семерци
ЕТ”Алиме Ахмедова”
с.Добротица
ЕТ”Касандра70”с.Добротица
ЕТ”Кескин –
71”с.Разделци
ЕТ”Йълдъръм”2006
с.Трескавец
ПК”Самопомощ”
с.Моравка
ЕООД-”Лотос”
с.Изворово

Ул.”Девети
септември”№1
Ул.”Девети
септември”№32
Ул.”Бони Манов”
№76
Ул.”Бони
Манов”№16
Ул.”Бони Манов”
№64
с.Д. Златица
ул.Елена
Ул.”Борис
Златков” №27
Ул.”Борис
Златков” №35
ул.”Ленин” №22
ул.Г.Димитров
№12
ул.”Хр.Ботев” №12
ул.В.Търново 17

Мехмед Мехмедов
GSM:0889253828
Частна
Зеки Зекериев
GSM:0897473993
Частна
Илия Илиев
GSM:0886213134
Частна
Бехчет Салимов
GSM:0885047207
Кооперативна
Иван Радков
GSM:0888143395
Частна
Валентина Петрова
GSM:0893649010
Частна
Алиме Ахмедова
GSM:0884350511
Частна
Бейсим Хасанов
GSM:0884034993
Частна
Кадрие Хюсеинова
GSM:0886627338
Частна
Исмаил Исмаилов
GSM:0897817491
Частна
Айнур Хюсеинова
GSM:0878613351
Кооперативна
Добринка Стоименова
GSM:0899191663
Частна

ПРИЛОЖЕНИЕ №7
ХАРАКТЕРИСТИКА НА СКАЛАТА НА М Ш К
ЗА ОПРЕДЕЛЯНЕ ИНТЕНЗИВНОСТТА НА ЗЕМЕТРЕСЕНИЯТА
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СТЕП
Х А Р А К Т Е Р И С Т И К А
Е-НИ
І
Незабележимо. Не се усеща от хората.
ІІ
Едва забележимо.Разтърсването се усеща само от отделни хора в покой ,по високите
етажи.
ІІІ
Слабо.Усеща се от малцина намиращи се в здания.Разтърсването е подобно на това,
което се усеща при преминаването на лека кола, полюшване или леко
треперене.Много слабо разклащане на висящи предмети ,по-силно на високи етажи.
ІV
Усеща се от голяма част от населението : в зданията от мнозина, а на открито от
отделни хора. Някои спящи се пробуждат. Наподoбява на тежко натоварен
камион.Непоражда уплаха.Прозорци,врати и съдове треперят и звънтят ,мебели
треперят ,висящи предмети се люлеят леко.
V
Силно.Трусът се усеща от всички в здания и от доста хора на открито.Мнозина
спящи се пробуждат .Някои се изплашват и побягват на вън.Разтърсване на цялото
здание – подобно на удар предизвикан от падане на тежък предмет. Висящи
предмети силно се люлеят,някои леки и неустойчиви предмети се преместват или
падат.Недобре затворени врати и прозорци се отварят и затварят с удряне.От
напълнени отворени съдове може да се изплисква течност .Рядко се образуват тънки
пукнатини в мазилката на паянтови и стари здания.
VІ
Изплашващо и причиняващи леки повреди на зданията.Усеща се от всички хора в
постройки и на открито.Много хора намиращи се в здания се уплашват и побягват на
вън.Отделни хора губят равновесие.Съдове , книги и други малки предмети
падат.Възможно е движение на тежка мебел.Домашните животни са силно
обезпокоени.Малки камбани звънят.Дървета и стълбове забележимо се клатят.Във
всички здания са възможни пукнатини в мазилката и откъртване на малки парчета от
нея,както и пукнатини в комини и падане на части от тях.Възможно е промени в
дебита на извори ,единични свличания по стръмни склонове,образуване на
пукнатини във влажни почви.
VІІ
Повреди на зданията.Настъпва обща тревога.Болшинството хора са уплашени и
бягат на вън.Много хора трудно се удържат на крака.Усеща се и от водачи на
автомобили в движение.Мебелите се преместват и голям брой предмети падат от
полиците. Звънят големи камбани. Сградите се повреждат, някои
значително.Постройките с подсилена конструкция получават пукнатини в мазилката.
Обикновените тухлени здания получават повреди, като малки пропуквания на
стените и частично срутване на комини.Каменните и кирпичените постройки
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ПРИЛОЖЕНИЕ №7.1
Ска̀лата на Рихтер
е ска̀ла за определяне и сравняване силата
на земетресенията.
Честота

VІІІ

Пример

Около
8000 на
ден

Около
е 1000 на
ден

ІХ

Около
49 000
годишно

Около
6200
годишно

800
годишно

120

Х

7 декември 1986 Стражица България - 5,7; 27
октомври 2004 Вранча Румъния - 5,8; 25
април 2009 Вранча Румъния - 5,3; 22
май 2012 Перник България – 5,8
2
януари 2017 Дойран, Гърция, Петричко България, Ст
румица, Северна Македония - 5,2 най-силен трус 6:24, усеща се в София
30 октомври 2016 Норча, Италия -6,6; 22

ХІ

ХІІ

получават тежки повреди ,като големи пропуквания на стените ,частични срутвания
на стени и покриви.Могат да се нарушат съединителни части на тръбопроводи
.Дървета и стълбове се клатят силно.Във водните басейни се образуват вълни и
водата се размътва.Дебитът на изворите се променя.Кладенците променят водното
си ниво.Отделни случаи на свличания по речни брегове и крайпътни участъци.
Тежки повреди и паника.Изпитват безпокойство даже хора управляващи превозни
средства.В зданията - премества се а понякога се преобръща тежка мебел , част от
висящите лампи се повреждат.Постройките с усилена конструкция получават малки
пропуквания по стените,пукнатини в комините и срутване на част от тях.Много от
обикновените тухлени здания получават повреди като срутване на комините ,големи
пукнатини в стените ; някои от тях могат да получат частични обрушвания.Много от
селските постройки от кирпич и камък получават разцепване на каменните основи
,част от зданията се срутват.Нарушаване на връзки в тръбопроводи.Ограничени
срутвания край пътищата и реките.В почвата се появяват пукнатини ; възможни са и
в асфалта.Променя се дебита и нивото на водоизточниците.
Всеобща паника сред хора и животни ,всеобщи повреди на зданията и много
разрушения.Постройките с подсилена конструкция получават зеещи пукнатини в
стените ,до разрушаване на конструктивни връзки и срутване на части от
зданията.Много от обикновените тухлени здания се обрушват частично , а някои от
тях напълно.Много постройки от кирпич и камък се срутват напълно.Паметници и
колони се прекатурват.Появяват се или пресъхват извори.Широки и дълги
пукнатини в терена.Разкъсвания в подземни тръбопроводи.Възможни са
изкривявания на ж.п. релси и повреди на пътни платна .Чести свличания и сривания
на земни маси.Оводнявания на равни места
Значителни, до пълни разрушения на повечето сгради.Разкъсвания и изкривявания
на подземни тръбопроводи. Изкривявания на ж.п. релси и тежки повреди на
мостовете.Пътните платна добиват вълниста повърхност. Широки пукнатини и
разкъсвания на почвата, с големи каменопади и движения на свлачища.Сериозни
повреди в бентовете, насипите, язовирите.Образуват се нови езера.
Унищожаващо. Невъзстановими повреди се получават и в най-добре конструираните
сгради ,подземни и надземни съоръжения.Значителни деформации на земната
повърхност ,разкъсвания и разломявания
с метрови амплитуди.Повсеместни
обрушвания на земни и скални маси.
Променящо земния пейзаж.Всички сгради и съоръжения са унищожени
Повърхността на земята претърпява дълбоки преобразувания.Променят се русла и
направления на реки, образуват се водопади, изчезват и се появяват водоеми
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сериозни щети годишно
в голям радиус.

февруари 2010 Тайван - 6; 27
декември 2011 Тува, Русия 6,5; 16
януари 1995 Кобе Япония - 6,9; 12
октомври 2013 Остров Крит, Гърция - 6,4 и 6

Големи

Разрушителни в
18
7,0–7,9 радиус около
годишно
100 км.

17 август 1999 Измит Турция - 7,6; 12
януари 2010 Порт о Пренс Хаити - 7,3; 27
февруари 2010 Окинава Япония - 7,3; 4
март 1977 Вранча Румъния - 7,4; 28
юли 1978 Тангшан Китай - 7,8;7
декември 2012 Япония - 7,3-7,4; 15
октомври 2013 Филипините- 7,2 и 7,1

Много
големи

Нанасят
сериозни щети
8,0–8,9 в радиус от
стотици
километри.

19 септември 1985 Михоакан Мексико - 8,5; 27
февруари 2010 Консепсион Чили – 8,8

1 годишно

Нанасят
огромни щети в
радиус от
хиляди
Изключите
километри.
1 за 10-50
9,0–9,9
лно силни
Възможни са
години
дори мащабни
промени в
релефа близо
до епицентъра.

Глобална
катастроф ≥ 10,0
а

Напълно
катастрофални
за цели
континенти и
дори за целия
свят.

11 март 2011 Япония - 9 ; 26
декември 2004, Суматра, Индонезия - между 9,1 и
9,3; 22 май, 1960, Чили – 9,5 (най-мощното
земетресение в историята)

Изключите
лно рядка,
1 за
хиляди
години
(неизвестн
а / може и
невъзможн
о)
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Основни правила, които могат да помогнат на гражданите в случай на сеизмичен трус
1. ДЕЙСТВИЯ ПРИ СЕИЗМИЧНО СПОКОЕН ПЕРИОД
Вкъщи трябва да имате, поставени на удобно място фенерче, чанта за документи и особено ценни вещи, аптечка с необходимите ви лекарства, топли
дрехи, резерв от храна и вода. Вземете „Раница за бедствия”.
Закрепете здраво мебелите вкъщи и не поставяйте тежки, лесно падащи предмети на високи места.
Съхранявайте пожароопасните вещества и отрови в плътно затворени съдове.
Оставете свободен входа на жилището и не го задръствайте с предмети.
Помислете и определете в жилището си най-безопасното място. Имайте предвид, че при земетресение най-опасни са балконите, външните стени,
стълбищата и асансьорите.
Подгответе семеен план за действие.
Определете лице за връзка между членовете на семейството, което е извън вашия регион.

2. ДЕЙСТВИЯ ПРИ УСЕЩАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС
Не трябва да напускате сградата, в която се намирате. Направете го само ако прецените, че можете да излезете на открито за около 10 секунди.
Заемете най-безопасното място в сградата – под рамката на вратата /в зависимост от типа на строителната конструкция/, близо до вътрешна /носеща/
стена, колона, под стабилна маса или легло.
След първите вибрации люлеенето ще се засилва, запазете самообладание и не хуквайте към асансьорите и стълбите.
Ако трусът ви завари зад волана, спрете на открито безопасно място и изчакайте.
В обществения транспорт е по-добре да изчакате края на труса в превозното средство.
Ако сте на улицата, застанете далеч от сгради и далекопроводи.
3. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ПРЕМИНАВАНЕ НА ПЪРВИЯ ТРУС
Изключете електричеството, газта и водата.
Вземете подготвения багаж и бързо напуснете сградата.
Слезте по стълбите, не ползвайте асансьор.
Осигурете предимство на майките с деца и на възрастните хора.
След като излезете от сградата, отдалечете се на открито място, най-малко на разстояние равно на височината на най-близката постройка.
Не заставайте под далекопроводи, електрически, трамвайни и тролейбусни мрежи.
Окажете първа помощ, ако около вас има пострадали.
Обозначете местата, на които има затрупани хора. Помогнете, ако това е възможно.
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Следете информациите, които ще се излъчват по средствата за масова информация и по местните радиостанции. Изпълнявайте указанията на
органите на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението” – МВР, полицията и други компетентни органи.
Спазвайте обществения ред.
4. ДЕЙСТВИЯ СЛЕД ЗЕМЕТРЕСЕНИЕТО
Изчакайте излъчването на информация за затихване на земните трусове и отминалата опасност.
Можете да влезете в жилището си само след основен оглед на сградата и проверка, направена от компетентните органи.
Не претоварвайте телефонните линии с ненужни телефонни разговори, кратко съобщете на близките си, че сте живи и здрави.
Спазвайте висока лична хигиена и не пийте вода от непроверени източници. След земетресение има опасност от възникване на епидемии.
По време на бедствия нараства престъпността, бъдете внимателни, пазете имуществото си и сигнализирайте при констатиране на нередности.

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.2
СПИСЪК
НА СГРАДИТЕ С МАСОВО ПРЕБИВАВАНЕ НА ХОРА В ОБЩИНА АНТОНОВО
№
По
ред
1
1
2
3
4
5
6
7
8

ВИД И АДРЕС НА СГРАДИТЕ
2
Жилищен блок
“ Тузлушки герой “ № 67
Жилищен блок
“ Тузлушки герой “ № 79
Жилищен блок
“ Тузлушки герой “ № 79
СОУ– гимназия
“ Бр.Григорови “ № 2
Общежитие / училище /
“ Бр.Григорови “ № 2
ЦДГ - Антоново
“ Ст.Василев “
№8
Поща
“ Тузлушки герой “ № 37
РПК “ Единство “
“ Т.герой “
№ 24

БРОЙ НА
ОБИТАТЕЛИТЕ
3
170
36
42
346
38
75
14
12
196

9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
18
20

Читалище
“ Г.Димитров “
Общинска администрация “ Т.герой “
ЗПЗС “ Т.герой “
Хлебопекарна „ГЕОМАКС” ООД –„Т.Герой”
МЦ-І-гр.Антоново
ОУ с.Трескавец
ЦДГ с.Трескавец
ОУ с.Стеврек
ЦДГ с.Стеврек
ЦДГ с.Таймище
ОУ с.Изворово
ЦДГ с.Изворово
НДК -Ястребино

19
26

8
60
12
15
8
64
25
70
15
12
35
13
10+50

ПРИЛОЖЕНИЕ №7.3
СПИСЪК
НА СГРАДИ ОБШИНСКА СОБСТВЕНОСТ, ЮРИДИЧЕСКИ ЛИЦА И
ЕДНОЛИЧНИ ТЪРГОВЦИ, КОИТО ПРИ БЕДСТВИЯ МОГАТ ДА СЕ ИЗПОЛЗВАТ ЗА НАСТАНЯВАНЕ НА ХОРА ОСТАНАЛИ БЕЗ
ПОДСЛОН
№по
Вид сграда
ред
1.
Ученическо общежитие Антоново
2.
ЦДГ - Антоново
3.
Читалищни сгради
4.
Хотел „Лако”

Собственост

Общ брой

Общинска
Общинска
Общинска
Частна

1бр.
1бр
9бр.
1бр.

забележка

197

5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

НДК „Ястребино”
Училищна сграда с.Таймище
ЦДГ с.Таймище
Училищна сграда с.Добротица
ЦДГ с.Любичево
Училищна сграда с.Трескавец
ЦДГ с.Трескавец
Училищна сграда с.Изворово
ЦДГ-с.Изворово
Училищна сграда с.Стеврек
ЦДГ- с.Стеврек
Сгради кметства/км.наместничества

Държавна
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска
Общинска

1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
1бр.
30бр.

198

ПРИЛОЖЕНИЕ №8
Международната скала за ядрени и радиационни събития „INES”

Критерии за оценка на опасността
Примерни
събития

Степен
Население и околна среда



Степен 7
Крупна
авария



Степен 6
Сериозна
авария

Голямо изпускане
на радиоактивен
материал с
обширни
последствия за
здравето и
околната среда
изискващи
извършването на
планирани и
допълнителни
контрамерки.
Значително
изпускане на
радиоактивен
материал което
вероятно ще
наложи
извършването на
планирани
контрамерки.

Радиологически
бариери и контрол

Защита в дълбочина

Чернобилска
авария, 1986
Авария на
АЕЦ
Фукушима I,
2011

Авария в
ядрен
комплекс
Маяк, 1957
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Степен 5
Авария с
широки
последствия


Ограничено
изпускане на
радиоактивен
материал което
вероятно ще
наложи
извършването на
някои планирани
контрамерки.
Няколко жертви на
радиация.







Степен 4
Авария с
местни
последствия


Степен 3
Сериозен
инцидент



Минимално
изпускане на
радиоактивен
материал което
вероятно няма да
доведе до
изпълняването на
планирани
контрамерки освен
местен контрол на
храните.
Поне една жертва
на радиация.

Облъчване
превишаващо десет
пъти допустимата
годишна доза за





Тежки повреди
на активната
зона на реактора.
Изпускане на
големи
количества
радиоактивен
материал в
инсталация с
голяма
вероятност за
значително
облъчване на
населението.

Авария на
Тримилния
остров, 1979

Стопяване или
повреждане на
гориво в
резултат на
което е
изпуснато
повече от 0,1%
от инвентарното
количество.
Изпускане на
големи
количества
радиоактивен
материал в
инсталация с
голяма
вероятност за
значително
облъчване на
населението.
Скорост на
облъчване поголяма от 1Sv/h в
оперативната



Близко до
авария събитие
при което са
изчерпани
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работниците.
Несмъртоносен
детерминиран
ефект на
радиацията върху
здравето. (напр.
изгаряне)



зона.
Сериозно
радиационно
замърсяване в
зона където това
не е предвидено
по дизайн, с
малка
вероятност за
значително
облъчване на
населението.









Степен 2
Инцидент



Облъчване на
човек от
населението
превишаващо
1mSv.
Облъчване на
работник
превишаващо
допустимата
годишна доза.





Радиационни
нива в
оперативната
зона по-големи
от 50 mSv/h
Значително
радиационно
замърсяване в
зона където това
не е предвидено
по дизайн.





мерките за
безопасност.
Изгубен или
откраднат
силно
радиоактивен
запечатан
източник.
Неправилно
доставен силно
радиоактивен
запечатан
източник при
липса на
адекватни
процедури за
боравене с него.
Значителни
откази на
мерките за
безопасност, но
без реални
последствия.
Намерен силно
радиоактивен
запечатан
изоставен
източник,
устройство или
транспортен
пакет с
непокътнато
обезпечение на
сигурността.
Неправилно
пакетиран
силно
радиоактивен
запечатан

Множество
събития.
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източник.




Степен 1
Аномалия


Степен 0
Събитие с
Без отношение към безопасността.
отклонение
под скалата

Облъчване на
човек от
населението
превишаващо
допустимата
годишна доза.
Минимални
проблеми с част
от защитата,
при оставащи
значителни
Множество
мерки за
събития.
сигурност.
Изгубен или
откраднат
източник,
устройство или
транспортен
пакет с ниска
радиационна
активност.

Множество
събития.

ПРИЛОЖЕНИЕ №8.1
СПРАВКА ЗА НАМИРАЩИТЕ СЕ В БЛИЗОСТ ДО РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ЯДРЕННИ ЕЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ
№ Страна

Брой Мощност Местоположение

Вид реактор
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1.
2.
3.

Румъния
Словения
Украйна

2
1
9

MW
х 1440
632
х 953

4.

Унгария

4

х 400

Черна вода
Кршко
Южна Украйна -3
Запорожие –5
Хмелницки -1
Пакш-1,2,3,4

CANDU
PWR
WWER1000
WWER

ИЗВАДКА
ОТ УКАЗАНИЯТА НА ПРЕДСЕДАТЕЛЯ НА Д А Г З - М С
НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ИЗХ № Е-513 ОТ 04.09.1996 Г.
1. Кратко описание на АЕЦ "Черна вода"-Румъния, работеща с реактори тип "КАНДУ".
АЕЦ "Черна вода" е разположена на р. Дунав, на около 60 км североизточно от територията на България.През м. Юли 1996 год. в Румъния беше
въведена в експлоатация АЕЦ "Черна вода" с един реактор от тип "КАНДУ". Това е канадски реактор и е най-разпространеният тип от т.н. "Реактори с
тежка вода под налягане" (HWR). Съкращението "КАНДУ", преведено от английски, означава "Канадски на деутерий и уран". Топлоотделящите
елементи се състоят от таблетки от необогатен уран. Те са разположени хоризонтално в канали, изработени от циркониеви сплави. Тези канали са
разположени в басейн, запълнен с тежка вода с ниски температури и налягане. Характерно за този тип реактори е, че като забавител се използва тежка
вода под налягане, а като топлоносител се използва обикновенна, или тежка вода под налягане. Топлоотделящите елементи могат да се подменят и при
работещ реактор.
2. Възможни аварии с реактор тип "КАНДУ".
При ядрена авария в реактор тип "КАНДУ" е възможно:
- разхерметизиране на активната зона и изхвърляне на ядрено гориво в околната среда;
- изтичане на топлоносителя и/или забавителя.
При възникване на ядрена авария с реактор от този тип, ще се отделят същите изотопи, както и при авария с АЕЦ "Козлодуй" Затова при
трансграничен пренос от Румъния на територията на нашата страна се прилагат защитните мерки, описани в Националния план за действие при авария в
АЕЦ "Козлодуй". Поради това, че като забавител и топлоносител се използва тежка вода, при ядрена авария в реактор тип "КАНДУ", е възможно да се
получи допълнително изхвърляне на тритий в околната среда под формата на пари. Утежняване на радиационната обстановка и допълнителни
замърсявания ще се получат при валежи. В този случай основното замърсяване ще бъде във водни басейни (напр. р. Дунав), подпочвените води и
питейните водоизточници. Затова при мониторинга на замърсяванията с радиоактивни вещества е необходимо да се следи за замърсявания с тритий.
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3. Кратка характеристика на тритий ( H) и мониторинг.
3.1. Получаване на тритий
Тритият ( H) е безцветен газ, изкуствено получен изотоп на водорода, чието ядро се състои от един протон и два неутрона. Тритият е мек бета-лъчител с
енергия 18.61 keV и с период на полуразпад 12.3 години. Максималният, средният пробег във въздуха на бета-частиците 0.7 mm а в кожата е - 1/1000
мм. Той се съединява с кислорода на въдуха и образува оксиди HTO (тежка вода) и TO (тритиев оксид - свръх тежка вода).
3.2. Постъпване, натрупавне и извеждане от организма.
Тритият може да постъпи в организма по дихателен път, през кожата и чрез стомашно-чревният тракт. Постъпилият в организма на човека тритий
съществува в две отделни съединения - свободен HTO и органически свързан. Ефективният период на полуотделяне от организма на свободният HTO е
9.7 денонощия, а за органически свързаният - на два пъти за 30 и 450 денонощия.Независимо от начина на постъпване в организма, тритият се натрупва
равномерно по органите и тъканите. Тритият се отделя от организма чрез бъбреците, белите дробове, чрез стомашно-чревният тракт, слюнчените и
потните жлези и чрез млякото.
3.3. Здравни ефекти.
Високи дози HTO предизвикват остра лъчева болест. При по-продължително постъпване на тритий в организма се наблюдават незначителни
изменения в кръвната картина и функциите на бъбреците. Възможно е да възникнат ракови образования на кожата с различна локализация.
3.4. Измерване.
Поради ниската му енергия детектирането (измерването) на трития е трудна задача и изисква висока точност и специална методика. За целта се
правят анализи на разтвори (проби) с течни сцинтилатори, като разтвора (пробата) се размесва с детектора, който представлява течен сцинтилатор. Това
прави анализа много скъп. В България има само една лаборатория, която извършва анализи на съдържанието на тритий във води растения, почви и др.
проби от околната среда - лаборатория по "Радиохимия" на Химическия факултет на СУ "Св. Кл. Охридски". Същата разпола га със съвременна сложна
апаратура и методика за анализ на тритий.
ПРИ ЯДРЕНА АВАРИЯ В АЕЦ "ЧЕРНА ВОДА"" ПРОБИ ЗА АНАЛИЗ ЗА СЪДЪРЖАНИЕ НА ТРИТИЙ ( H) ЩЕ СЕ ВЗИМАТ ОТ
ХРАНИТЕЛНИ ПРОДУКТИ ОТ РАСТИТЕЛЕН И ЖИВОТИНСКИ ПРОИЗХОД И ОКОЛНАТА СРЕДА. СЪЩИТЕ ДА СЕ ИЗПРАЩАТ ЗА АНАЛИЗ В
ЛАБОРАТОРИЯ "РАДИОХИМИЯ" НА ХИМИЧЕСКИЯ ФАКУЛТЕТ НА СУ "СВ. КЛ. ОХРИДСКИ".
4. Мерки за защита при авария с АЕЦ "Черна вода" - Румъния.
От казаното по-горе се налага, освен мерките предвидени досега в случай на ядрена авария в Националния план, да се вземат допълнително
следните мерки за защита:
4.1. Разузнаване и системен контрол на съдържанието на тритий във водите, почвите, растенията и хранителните продукти;
4.2. Преустановяване на къпането и миенето в открити водоеми и плувни басейни;
4.3. Пребиваване в закрити помещения и при необходимост херметизация на помещенията;
4.4. Защита на кожата, лицето и дихателните органи;
4.5. При данни за повишаване на радиоактивността в питейната вода да се пие минерална вода или води от незамърсени и бактериално чисти
водоизточници;
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4.6. Всички животни да се приберат в оборите (на закрито);
4.7. Водопоя на животните да става само от закрити незамърсени и бактериално чисти водоизточници;
4.8. Всички открити фуражи да се покрият с полиетилен или други подходящи средства;
4.9. Всички кладенци да се покрият с полиетилен или други покривни материали.
5. Задачи
Данните за трития и мерките за защита от т.3 и т.4 да се приложат към плановете за защита на населението и националното стопанство при обща ядрена
авария или трансграничен пренос на радиоактивни вещества и да се организира тяхното изпълнение

ПРИЛОЖЕНИЕ №8.2
ТАБЛИЦА
на подръчните средства за защита от радиация и тяхната ефективност
Подръчно средство

Слоеве

Защитна ефективност

1. Мъжка носна кърпа

8
1 смачкан
1 влажен
1 сух

8,5
8,5
3,0
1,4

2. Хавлиена кърпа

1-2

4,0

3. Памучна риза

1 влажен
2 сухи

3,0
3,0

4. Детски памучен
плат

1 влажен
1 сух

2,3
2,0

Спомагателните средства за защита на дихателните органи могат да се използват и като допълнително средство за защита
при укриване и в хода на евакуацията.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №8.3
ТАБЛИЦА
ЗА ОСИГУРЕНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО СЪС ЗАЩИТНИ СЪОРЪЖЕНИЯ В ОБЩИНА АНТОНОВО /ПРУ/

Бр. на
подлеж
ащите
за
укрива
не

Бр.

Капацитет

ИЗГРАДЕНИ

Планиране за приспособяване
като ПРУ
Избени
други
помещения
Капа
Бр.
Капац.
Бр.
цитет

№
ПО
РЕ
Д

ОБЩИ
НА

1

2

3

4

5

6

7

8

9

1

Антоново

7067

21

1502

732

3520

-

750

ПРУ

ПРИЛОЖЕНИЕ №8.4
Т А Б Л И Ц А
ЗА ОСИГУРЕНОСТТА НА НАСЕЛЕНИЕТО С ИСЗ
В ОБЩИНА А Н Т О Н О В О

№
по
ред

ВИД ИСЗ И ПОДЛЕЖАЩИ НА
ОСИГУРЯВАНЕ

Общ брой
население ПОЛАГА НАЛИЧН
СЕ

ОСТ
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1

2

1
2
3
4
5
6

Противогази за населението над 14 години
Работници и служители осигурени от фирми
Формирования на “ Г З “
Детски противогази за деца от 1.5 до 14 г.
Детски камери за деца до 18 месеца
Респиратори

3
1100

7067

4

316
984
62
1200

1201
0
1720
10
293

3672

3224

ПРИЛОЖЕНИЕ № 9
РАЗЧЕТ - ГРАФИК
За извозване на индивидуалните средства за защита /ИСЗ/ и необходимите количества калиев йодид, за йодна профилактика на населението на Община
Антоново от склада намиращ се в двора на СОУ Антоново.
№
по
ред

Населени места и
пунктове за раздаване на
ИСЗ

Брой
население

Количест Брой
Забележка
во
ИСЗ
опаковки
калиев
йодид
Маршрут №1- отговорник Христо Борисов Андонов
Читалище Антоново, Бюро по труда гр.Антоново, с.Моравица, с.Черни бряг, с.Девино,
с.Шишковица, кв.Еревиш. Шофьор – Феим Ахмедов с МПС „Форд” с ДК№Т-0700-ТМ и
трактор „МТЗ”-80 с рег.№Т-2352-ЕЕ с водач Мустафа Хюсеинов
1. Пункт гр.Антоново850бр.
230
699 Индивидуалните
читалище „Хр.Ботев”
средства за защита и
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Отг.Галина Янева
таблетките с калиев
2. Пункт гр.Антоново849 бр.
229
653 йодид се получават от
отговорника по
сградата на Бюро по труда
маршрута от склада на
отг.Соня Петрова
3. Пункт с.Моравица
208 бр.
56
137 Община Антоново
намиращ се в двора на
Отг.кмет
СОУ – Антоново и се
4. Пункт с.Черни бряг
105 бр.
28
92
раздават на
Отг.кмет
отговорниците по
5. Пункт с.Девино
19 бр.
5
17
пунктове
Отг.кметски наместник
6. Пункт с.Шишковица
30 бр.
9
24
Отг.кметски наместник
7. Пункт кв.Еревиш
57 бр.
15
45
Отг.Радка Владимирова
Общо:
2118 бр.
572 бр.
2015
Маршрут №2 – отговорник Исмаил Мустафов Исмаилов
с.Орач, с.Малоградец, с.Банковец, с.Свободица, с.Дл.поляна, с.Стара речка , с.Богомолско.
Шофьор – Данчо Михайлов – с МПС”Мерцедес” с ДК№Т-8900-АТ.
1. Пункт с.Орач
71 бр.
19
55
Индивидуалните
Отг.кметски наместник
средства за защита и
таблетките с калиев
2. Пункт с.Малоградец
63 бр.
18
49
йодид се получават от
Отг.кметски наместник
отговорника по
3. Пункт с.Банковец/с.Къпи30 бр.
8
22
маршрута от склада на
нец, с.Букак и с.Тиховец/
Община Антоново
Отг.кметски наместник
намиращ се в двора на
4. Пункт с.Свободица
28 бр.
8
22
СОУ – Антоново и се
/с.Малка черковна/
раздават на
Отг.кметски наместник
отговорниците
по
5. Пункт с.Длъжка поляна
72 бр.
19
54
пунктове
/с.Дъбравица,с.Халваджи
йско и с.Яребично/
Отг.кметски наместник
6. Пункт с.Стара речка
44 бр.
12
21
Отг.кметски наместник
7. Пункт с.Богомолско
26 бр.
7
23
208

/с.Мечово/
Отг.кметски наместник
Общо:
334 бр.
91 бр.
246
Маршрут №3 – отговорник Маргарита Георгиева Павлова
с.Капище, с.Милино, с.Глашатай, с.Свирчово, с.Крушолак, с.Великовци, с.Старчище,
с.Стеврек, с.Чеканци, с.Равно село и с.Черна вода.
Шофьор – Сезгин Сюлейманов с МПС”Нисан Навара”с ДК№
1. Пункт с.Капище
110 бр.
30
82
Индивидуалните
Отг.кметски наместник
средства за защита и
таблетките с калиев
2. Пункт с.Милино
61 бр.
16
25
йодид се получават от
Отг.кметски наместник
отговорника по
3. Пункт с.Глашатай
30 бр.
8
25
маршрута от склада на
Отг.кметски наместник
Община Антоново
4. Пункт с.Свирчово/Голямо
46 бр.
12
34
намиращ се в двора на
Доляне/Отг.км. наместник
СОУ – Антоново и се
5. Пункт с.Крушолак
49 бр.
13
34
раздават на
Отг.кметски наместник
отговорниците
по
6. Пункт с.Великовци
69бр.
19
60
пунктове
Отг.кметски наместник
7. Пункт с.Старчище
145 бр.
39
79
Отг.кметски наместник
8. Пункт с.Стеврек +
480 бр.
131
411
ОУ+ЦДГ - Отг.кмет
9. Пункт с.Чеканци
53 бр.
14
43
Отг.кмет на с.Стеврек
10. Пункт с.Равно село
57 бр.
15
50
/с.Стройновци/
Отг.кметски наместник
11. Пункт с.Черна вода
97бр.
26
72
/с.Манушевци/
Отг.кмет
Общо:
1197 бр.
323 бр.
915
Маршрут №4 – отговорник Исмет Шевкедов Юнузов
с.Семерци, с.Ястребино, с.Изворово, с.Кьосевци, с.Таймище и с.Вельово
Шофьор – Исмет Шевкедов – с МПС„Форд”- с ДК№ Т-37-40-СТ
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1.

2.

3.

4.

5.

Пункт с.Семерци
/с.Г.Златица, с.Д.Златица,
с.Пиринец/ отг.кмет
с.Семерци
Пункт с.Ястребино
/с.Божица/ отг.кметски
наместник с.Ястребино

277 бр.

75

208

44 бр.

12

39

Пункт с.Изворово
+ОУ+ЦДГ
Отг.кмет
Пункт с.Кьосевци
/с.Поройно,с.Стойново/
Отг.кметски наместник
Пункт с.Таймище + ЦДГ
/с.Пчелно/ отг.кмет

435бр.

117

336

129 бр.

35

107

246 бр.

66

288

Индивидуалните
средства за защита и
таблетките с калиев
йодид се получават от
отговорника по
маршрута от склада на
Община Антоново
намиращ се в двора на
СОУ – Антоново и се
раздават на
отговорниците по
пунктове

Пункт с.Вельово
90 бр.
24
64
Отг.кметски наместник
Общо:
1221 бр.
329 бр.
1092
Маршрут №5 – отговорник Ерджан Ахмедов Мехмедов
с.Разделци, с.Добротица, с.Любичево, с.Трескавец.с.Моравка, с.Коноп и с.Китино.
Шофьор – Джихан Исмаилов – с МПС „Опел Астра” с ДК№ Т-7777-ХТ и Трактор „МТЗ”80 с рег.№Т-2354-ЕЕ с водач Ахмед Ахмедов
1.
Пункт с.Разделци
271 бр.
74
214
Индивидуалните
Отг.кмет
средства за защита и
таблетките с калиев
2.
Пункт.с.Добротица
302 бр.
83
227
йодид се получават от
/с.Язовец и с.Присойна/
отговорника по
Отг.кмет
маршрута
от склада на
3.
Пункт с.Любичево
349 бр.
95
237
Община Антоново
Отг.кмет
намиращ
се в двора на
4.
Пункт с.Трескавец
826 бр.
224
608
СОУ – Антоново и се
+ОУ+ЦДГ - Отг.кмет
раздават на
5.
Пункт с.Моравка
230 бр.
62
180
отговорниците по
Отг.кметски наместник
6.
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Пункт с.Коноп
Отг.кметски наместник
7.
Пункт с.Китино
Отг.кметски наместник
Общо:
Общо за Община Антоново:
6.

165 бр.

45

126

80 бр.

22

63

2223 бр.
7093 бр.

605 бр.
1920 бр.

1655
5923

пунктове

Резервни отговорници: 1.Татяна Петрова Петрова
2.Ахмед Акъев
3.Господин Пенев Халачев

ЛИСТОВКА - ИНСТРУКЦИЯ
Kалий Йодидум
1. НАИМЕНОВАНИЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИЯ ПРОДУКТ
Kalii iodidum Ramcopharm, 65.0 mg tabl. Kалий йодидум Рамкофарм, 65.0 mg табл.
2. КОЛИЧЕСТВЕН И КАЧЕСТВЕН СЪСТАВ
Всяка таблетка съдържа: Лекарствено вещество – Potassium iodide 65 mg (еквивалентно на 50 mg йод).
3. ЛЕКАРСТВЕНА ФОРМА
Таблетки
4. КЛИНИЧНИ ДАННИ
4.1. Терапевтични показания
За блокиране или намаляване на натрупването на радиоактивни изотопи на йода в щитовидната жлеза и респективно намаляване на риска от
хипотироидизъм и рак на щитовидната жлеза в условията на инциденти, свързани с радиоактивно замърсяване и отделяне на йодни и технециеви
радионуклиди (аварии в ядрени електроцентрали, терористични актове и др.).
4.2. Дозиране и начин на приложение
Възрастни и деца над 18 години: 2 таблетки от 65 mg Kalii iodidum веднъж дневно.
Бременни и кърмещи жени: 2 таблетка от 65 Kalii iodidum. Препоръчително е бременните и кърмещи жени да приемат Kalii iodidum само
еднократно и незабавно да бъдат изведени на безопасно, неконтаминирано място.
Деца от 3 до 18 години: 1 таблетка от 65 Kalii iodidum. Подрастващи с телесно тегло 70 или над 70 кг, трябва да приемат дозата за възрастни.
Деца на възраст от 1 месец до 3 години: 1/2 таблетка от 65 mg Kalii iodidum.
Кърмачета ( на възраст до 1 месец): 1/4 таблетка от 65 mg Kalii iodidum.
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Препоръчителните дози обобщени по горе следва да се приемат възможно най-бързо след инцидента и предполагаемата експозиция (до 3 часа
след инцидента). Необходимо е да се приема по една доза на 24 ч докато съществува риск от експозиция (чрез инхалиране или приемане на замърсена
храна и течности). При новородени (под 1 месец), бременни жени и кърмачки е препоръчително да се приеме единствено еднократна доза (Виж 4.4.
Специални предупреждения и предпазни мерки). Таблетките трябва да се приемат след хранене като могат да се приемат цели с обилно количество
течност или да се натрошат и смесят с напитки или мляко.
4.3. Противопоказания
Лекарственият продукт е противопоказан при:
наличие на активно заболяване на щитовидната жлеза или анамнестични данни за такива заболявания
известна свръхчувствителност към йод
херпетиформен дерматит
хипокомплементарен васкулит.
4.4. Специални предупреждения и предпазни мерки
За да се осигури максимална ефективност на Kalii iodidum е необходимо той да бъде приет незабавно след експозицията или непосредствено преди
това. Калиевият йодид не осигурява протекция срещу незабавните ефекти, индуцирани от йонизиращата радиация и не потиска абсорбцията на
йонизиращо лъчение от организма. Профилактиката с лекарствения продукт не отменя необходимостта от незабавна евакуация, особено на кърмачета,
малки деца, бременни и кърмещи жени от районите разположени в близост до инцидента както и не изключва нуждата от осигуряване на подслон и
доставяне на незамърсена храна, вода и др. Еднократната доза калиев йодид осигурява ефективна протекция срещу акумулирането на радиоактивни
йодни изотопи за около 24 часа, но когато евакуирането и/или осигуряването на незамърсена храна са невъзможни се налага ежедневен прием на
лекарствения продукт в рамките на експозицията като е желателно периодът на приемане на Kalii iodidum да не надвишава 10 дни.
Кърмачетата на възраст до 1 месец са особено чувствителни към незабавните и отложените ефекти на радиоактивните изотопи на йода по отношение
на щитовидната жлеза. Същевременно при тях риска от проява на нежеланите ефекти на калиевия йодид (хипотироидизъм) е най-голям. По тази причина
при кърмачетата (на възраст под 1 месец) е препоръчително прилагането на еднократна доза Kalii iodidum, oсигуряваща протекция на щитовидната жлеза
от натрупване на радиоактивни йодни изотопи за 24 h и същевременно осигуряване на незамърсени хранителни продукти и незабавна евакуация.
Желателно е избягването на продължителен прием на лекарствения продукт при тази група от пациенти. При провеждане на профилактика с Kalii
iodidum кърмачетата на възраст под 1 месец трябва да се проследяват внимателно за прояви на хипотирeоидизъм.
При деца и подрастващи (от 1 месец до 18 години) е налице висок риск от увреждане на щитовидната жлеза от радиоактивните изотопи на йода, но
рискът от нежеланите ефекти на Kalii iodidum е сравнително нисък. По тази причина в случаите, при които експозицията (чрез инхалиране или прием на
контаминирано мляко или храни) е по-продължителна е необходимо препоръчителната доза да се приема ежедневно. Желателно е продължителността на
приема обаче да не надхвърля 10 дни.
При възрастни пациенти, вкл. бременни жени и кърмачки е желателно да се избягва прием на повече от една доза Kalii iodidum, освен в случаите при
които е налице продължителна експозиция (чрез инхалиране или прием с контаминирана храна). Приемът на калиев йодид от бременни жени и кърмачки
може да доведе до обриви или хипотирeоидизъм при новороденото/кърмачето. Желателно е функциите на щитовидната жлеза да се проследят при
новороденото/кърмачето особено в случаите, при които майката е приемала няколко дози калиев йодид. Препоръчително е за периода през който
кърмещата жена приема калиев йодид, кърменето временно да се спре (обикновено 1-2 дни) до евакуиране в безопасна зона.
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При лица на възраст над 40 години рискът от рак на щитовидната жлеза след радиационна експозиция е изключително нисък, докато с увеличаване на
възрастта нараства рискът от нежеланите реакции на калиевия йодид. При тези пациенти профилактика с калиев йодид е показана
само при дози на йонизираща радиация от порядъка на 5 сGy, които могат реално да се очакват само при пациенти намиращи се в райони неотдалечени
от инцидента.
Рискът от проява на нежеланите лекарствени реакции на Kalii iodidum (особено хиперкалиемия) нараства при лица с бъбречни заболявания и затова
състоянието на такива пациенти трябва да се проследява внимателно.
Лекарственият продукт трябва да се прилага внимателно при пациенти с конгенитална миотония и хиперкалиемия при внимателно проследяване на
нивата на калия.
При пациенти с туберкулоза Kalii iodidum трябва да се прилага с внимание поради риск от значително засилване на експекторацията.
4.5. Лекарствени и други взаимодействия
Едновременната употреба на калий-съхраняващи диуретици, АСЕ инхибитори, както и на други калий-съдържащи лекарствени продукти или
хранителни добавки увеличава риска от проява на хиперкалиемия и свързаните с нея ефекти върху сърдечната функция. Приемът на Kalii iodidum
съвместно с литиеви соли или тиреостатици може да засили хипотироидните и струмогенните ефекти на тези медикаменти. Едновременната употреба на
Kalii iodidum и лекарства-йодофори като amiodarone, clioquinol и контрастни диагностични средства увеличава риска от увреждане на функцията на
щитовидната жлеза. Употребата на йод-съдържащи антисептици за третиране на големи кожни повърхности съвместно с перорален прием на калиев
йодид трябва да се избягва, особено в кърмаческата възраст предвид риска от системна резорбция и засилване на нежеланите ефекти върху щитовидната
жлеза.
4.6. Бременност и кърмене
Прилагането на Kalii iodidum по време на бременност е наложително, предвид риска от акумулиране на радиоактивни изотопи на йода в щитовидната
жлеза на плода. Препоръчително е бременните и кърмещи жени да получат 2 таблетки от 65 mg като еднократна доза и незабавно да бъдат изведени от
мястото на експозиция. Kalii iodidum се приема повторно само в случай на неизбежна продължителна експозиция. Желателно е новородените да се
проследяват внимателно за признаци на потискане на тиреоидната функция и/или струма.
Поради риск от предозиране и с цел по-точно дозиране за кърмачето се препоръчва спиране на кърменето (за 1-2 дни), когато кърмещата жена приема
калиев йодид.
Йодът се екскретира с кърмата като до ¼ от приетото от майката количество може да се елиминира с кърмата за 24 часа. Желателно е при кърмещи жени
да се приложи само еднократна доза от лекарствения продукт (освен в случаите на продължителна експозиция). В случаите, при които се налага прием
на повече от една таблетка от лекарствения продукт е желателно кърмачетата да се проследяват внимателно за признаци на йодизъм, потискане на
тироидната функция или обриви.
4.7. Ефекти върху способността за шофиране и работа с машини
Не са известни
4.8. Нежелани реакции
Могат да се наблюдават хиперсаливация, метален вкус в устата, лакримация, болезненост на зъбите и венците, дразнене на лигавицата на стомаха,
главоболие, подуване на слюнчените жлези и диария. Сериозни алергични реакции като ангиоедем, артралгия, еозинофилия и подуване на лимфните
възли се наблюдават много рядко и изискват внимателно наблюдение и преустановяване на приема на лекарствения продукт. Прояви на йодизъм (парене
на устната кухина и гърлото, дразнене на стомаха, обилна водниста саливация, тежко главоболие и акне-подобни обриви и други кожни лезии) и калиева
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токсичност (обърканост, вкочаненост, скованост или слабост на ръцете и/или краката, уморяемост, сърдечни аритмии) се наблюдават при
продължителен прием на лекарството. Рискът от потискане на тироидната функция при еднократен прием е незначителен, но при продължителна
експозиция, налагаща прилагане на potassium iodide в рамките на няколко дни могат да възникнат реакции на хипотироидизъм особено при новородени и
много възрастни пациенти.
4.9. Предозиране
Ранните симптоми след предозиране на калиев йодид включват стимулиране на екзокринните жлези с ринорея, конюнктивити и кашлица с отделяне на
серозни ексудати. В последствие може да настъпи метаболитна ацидоза, хиперосмоларитет, хипернатриемия, хиперкалиемия, остър респираторен
дистрес, застойна сърдечна недостатъчност бъбречна недостатъчност, кома и смърт. Не съществува специфичен антидот.
5. ФАРМАКОЛОГИЧНИ СВОЙСТВА
5.1. Фармакодинамични свойства ATC : V03AB21-Antidotes
Калиевият йодид се натрупва селективно в щитовидната жлеза и насища транспортните протеини, осигуряващи транспортирането на йод в жлезата като
по този начин възпрепятства акумулирането на радиоактивните изотопи на йода (131I, 132I, 133I, 135I ) и технеция. По този начин осигурява протекция
на щитовидната жлеза от незабавните и отложените ефекти на йонизиращата радиация, която радионуклидите емитират. Приемът Kalii iodidum
eдновременно или непосредствено преди експозицията с йодни радионуклиди води до 97 % блокиране на натрупването на радиоактивен йод в жлезата.
Ако Kalii iodidum се приеме 12 часа преди евентуалната експозиция, той отново осигурява около 90 % протективен ефект по отношение поемането на
радиоактивен йод от щитовидната жлеза. В случай, че приемът на калиев йодид е 24 ч преди експозицията той блокира с около 70 % натрупването на
131I. Прилагането на лекарствения продукт 4-6 часа след контакта с йодни радионуклиди блокира акумулирането им в щитовидната жлеза с едва около
50%, докато приемът на калиев йодид след 8 ч практически няма протективен ефект.
5.2. Фармакокинетични свойства
Kalii iodidum се резорбира бързо и напълно в стомашно-чревния тракт, в рамките на 30-60 минути след перорален прием. Йодидните аниони се
концентрират в щитовидната жлеза, където по действие на тироидната пероксидаза се превръщат в молекулен йод, който се използва за синтез на
тироидните хормони; селективно натрупване на йодиди се извършва и в слюнчените жлези, млечните жлези и бъбреците. Неусвоените от щитовидната
жлеза йодидни йони се елиминират в непроменен вид с урината посредством гломерулна филтрация и в незначителна степен с фецеса.
5.3. Предклинични данни за безопасност
Според скалата на Hodge & sterner, калиев йодид приложен перорално е слабо токсичен с LD50 от 500 до 5000 mg/kg. При експерименти за субхронична
токсичност с плъхове е установено, че подрастващите животни са по-податливи на токсични ефекти на калиев йодид от възрастните животни. В ниски
дози калиев йодид не е тератогенен, карциногенен, ембрио- и фето-токсичен.
6. ФАРМАЦЕВТИЧНИ ДАННИ
6.1. Списък на помощните вещества:
Всяка таблетка съдържа следните помощни вещества:
Cellulose, microcrystalline – Ph. Eur. V 0.0725 g Sodium hydrogen carbonate – Ph. Eur. V 0.0100 g Silica, colloidal anhydrous – Ph. Eur. V 0.0015 g Magnesium
stearate – Ph. Eur. V 0.0010 mg
6.2. Несъвместимости
Не са известни
6.3. Срок на годност - 5 години
6.4. Указания за използване/съхранение
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Да се съхранява в оригиналната опаковка, на сухо и тъмно място при температури под 25°С. Да се съхранява на места недостъпни за деца.
6.5. Вид и съдържание на опаковката
Блистер от PVC алуминиево фолио съдържащи по 10 таблетки -1 блистер в картонена кутия с приложена инструкция за употреба.
7. Производител И Притежател на разрешението за употреба:
“Рамкофарм” ООД, София 1164, ул. Плачковица 5A. „Фарма” АД, Дупница, Неофит Рилски 13.

ПРИЛОЖЕНИЕ № 10
СПИСЪК
НА СВЛАЧИЩНИТЕ УЧАСТЪЦИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА АНТОНОВО И ЗАСЯГАНИ ОБЕКТИ
№
Район на
по
свлачище
ред
1.
с.Стеврек
2.

с.Дл.Поляна

3.

с.Милино

4.

с.Стара речка

Засяга обекти и населени места
Установено в района между с.Старчище и с.Стеврек нa път ІІІ408.Активизира се при високи подпочвени води, пропада пътя.
Установено в района между с.Дл.Поляна и с.Стара речка на
третокласен път. Активизира се при високи подпочвени води
1.Установено е на четвъртокласен път за с.Милино на 250 метра
от разклона за селото. Активизира се при високи подпочвени води.
2.Установено е на четвъртокласен път вътре в с.Милино на 150
метра от центъра на селото.
Активизира се при високи подпочвени води.
Установено е по пътя за с.Мечево на четвъртокласен път, на 200
метра от с.Стара речка. Активизира се при високи подпочвени
води.
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 10.1
СПИСЪК
с отговорните лица и личните им телефонни номера на сиренната система в Община Антоново
……………………………………………………………………………………………………

ПРИЛОЖЕНИЕ № 11
ТАБЛИЦА ШАБЛОН ЗА ОЦЕНКА НА РИСКА

Оценка на нивото

Средноаритметичн
а стойност

(о)

2
1
1

4
3
1

3
3
3

2
2
1

5,3
3,8
2,6

2
1
1

3
3
3

2
2
2

5
3
2

3
2,25
2

2
3
3

10,3
9,1
7,6

3
4
1
3

2
4
5
2

2
4
4
5

2
1
1
4

5
7,4
4,9
6,3

1
4
1
1

3
3
1
1

2
3
1
1

3
4
4
4

2,25
3,5
1,75
1,75

1
4
1
1

8,3
14,9
7,7
9,1

1

1

1

1

2

1

1

1

1

1

1

4,0

Резултат

(з)

Възстановяване

Последствия за
околната среда

Последствия за
инфраструктура
та
Икономически
загуби
(и)

Реагиране

Срутища

Умерени Умерено
Големи
Високо
Малки Умерено
Незначи
телни
Умерено
Големи
Високо
Малки
Ниско
Големи
Високо
Незначи
телни
Ниско

Общ
сбор

Готовност

5
6
7
8

Поледици
Земетресения
Сваличища
Градушки

вероятно
вероятно
Вероятно
Много
вероятно
Вероятно
Вероятно
Възможно
Много
рядко

Нара
стване

Превенция

2
3
4

Управляемост

(с)

Социални
последствия

Речни
наводнения
Силни бури
Суши

Ниво на риск

1

Анализиране на риска

Последствия

Идентифициране
на опасностите

Вероятност

№

Оценка на риска
Сериозност
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9
10

Пожари –
Високи
температури

11
Снегонавявания
12
Ерозия

13
14

15
16
17
18
19
20
21
22
23

Разлив на
опасни вещества
Големи
транспортни
произшествия:
въздушeн
транспорт
автомобилен
транспорт
железопътен
транспорт
- воден
транспорт
Скъсване на
язовирна стена
Животинска
епидемия
Човешка
пандемия
Други

Вероятно

Умерени Умерено

1

2

3

3

3,5

3

3

3

3

3

3

9,5

Вероятно
Много
вероятно
Много
рядко

Малки

Високо

1

2

2

2

3

3

2

2

2

2,25

3

8,3

Малки
Незначи
телни

Умерено

2

2

3

2

4,3

3

3

3

3

3

3

10,3

Ниско

1

2

1

1

2,5

1

2

2

2

1,75

1

5,3

Много
рядко

Незначи
телни

Умерено

2

1

1

3

3,4

1

1

2

2

1,5

4

8,9

Малки
Незначи
телни

Високо

1

1

2

1

2,3

1

1

1

2

1,25

3

6,6

Ниско

1

1

2

1

2,3

1

1

1

1

1

2

5,3

Малки

Високо

1

1

2

1

2,3

1

1

1

1

1

3

6,3

Много
рядко
Много
рядко
Много
рядко
не

0

0

0,0

не
Много
рядко
Много
рядко

0

0

0,0

Възможно
Възможно

Големи Умерено
Незначи
телни
Умерено
Незначи
телни
Ниско
Умерени Умерено

1

3

3

2

3,8

3

3

2

2

2,5

2

8,3

1

1

3

1

2,6

2

2

2

2

2

2

6,6

3
3

1
2

3
2

1
4

4,6
5,4

2
2

2
3

2
2

2
3

2
2,5

2
3

8,6
10,9
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12

СПИСЪК-ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
на длъжностните лица от различните структури в Община Антоново включени към Единната Спасителна
Система и Системата за Ранно Предупреждение и Оповестяване – 2018/19год.

Изготвил:Хюсеин Ахмедов - Гл.специалист в дирекция „АПИО”
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.1

ТЕЛЕФОНЕН УКАЗАТЕЛ
на длъжностни лица, административни структури в община АНТОНОВО,
областта и национални такива за справяне с бедствията.
№

Институция /длъжностно лице/

Телефон

1.
2.
3.
4.
5.

Телефон за спешни повиквания
ГДПБЗН МВР
ОЦ – Търговище
ОДПБЗН – Търговище - Директор
Областен управител

-11202-9877511
0601- 88112
0601-6-21-69
0601-6-66-54

6.

Кмет на община Антоново

22-66 – 0885007311

7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Зам. кмет на общ. Антоново-И.Ибрямов
Секретар на община Антоново
Зам. кмет на общ.Антоново- Н.Ашимов
Гл.специалист „Защита на населението”
Директор на дирекция „ФСДУС”
Директор на дирекция „УТЕОП”
Директор на дирекция „АПИО”
„УТ еколог”

22-14 – 0888286191
22-67-0886404254
0884044844
06071/23-18-0885731201
0888748791
0886796238
0885297723
0887986154

11.
12.
13.
14.
15.

Началник РПУ –Антоново-Дончо Дончев
Началник ВИК –Антоново-Решат Ибрямов
Началник „ЕНЕРГО ПРО”- клон Антоново
Началник Пътно поддържане
РС”ПБЗН”

22-38-0898720117/ 0886404294
22-56-0898775835
24-64-0886329566
24-41-0888473872
22-60-0888402015

16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.

Ръководител ЦСМП
Дежурни Об.СС - Антоново
Дежурни Обл.СС - Търговище
Пътинженерингстрой-ТТ-Търговище
Началник ПТТС -Антоново
Ръководител Пътна Служба
Ръководител дейност „Чистота” БКС

150 - 0887113790
22-66 / 24-51 / 0885007330
0601- 6-25-74
0601/6-40-80 - 0888432850
22-10 - 0886268432
23-28 -0889511047
22-68 - 0888748649
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ПРИЛОЖЕНИЕ № 12.2
Телефонен указател с e-mail адреси на отговорни институции и длъжностни лица

№

Институция /длъжностно лице/

Телефон

1.
2.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

ГДПБЗН МВР
/02/9821252
ОЦ-Търговище
06071/88112
ОДПБЗН – Търговище - Директор
6-92-00
Областен управител
6-66-54
Кмет на община Антоново
22-22
Зам.кмет на общ.Антоново/Н.Ашимов
22-14
Зам.кмет на общ.Антоново/И.Ибрямов
22-28
Секретар на общ.Антоново/М.Мехмедов
22-67
Началник РПУ-Антоново
22-38
Началник ВИК-Антоново
22-56
Началник „ЕНЕРГО-ПРО” -Антоново
24-64
Началник Пътна служба
24-41
Началник РСПБЗН
22-60
Дежурни общ.ССУК
22-66
Дежурни обл.ССУК
2-25-74
Напоителни системи-Търговище
6-36-76
Пътинженеригстрой-ТТ-Търговище
6-40-80
Началник ПТТС-Антоново
22-10

е-mail адрес

Забел
ежка

nspab@mvr.bg
okic-tg@cp.govermment.bg.
okic-tg@cp.govermment.bg.
oblast@elnics.com
info@antonovo.bg
info@antonovo.bg
info@antonovo.bg
info@antonovo.bg

stacho.kostv@eon.Bulgaria.com
opu_tg@mbox.contact.bg
info@antonovo.bg
oblast@elniks.com
nstar@abv.bg
Pis_t@abv.bg
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ПРИЛОЖЕНИЕ №13
СПИСЪК
на специализираната и тежка техника от общинските структури, ведомства,
неправителствени организации, юридически и физически лица намиращи се на
територията на Община Антоново годни за аварийно-спасителни дейности.
Собственост

1
1.

2
Община Антоново

Дейност „Чистота”

2.

Вид и предназначение

Марка и модел

брой

№
По
ред

Общинска фирма
„Тузлушка земя”
ВИК гр.Антоново

3.

Полицейски „Участък”
Антоново

4.

РУ”ПБЗН”

5.

Е-ОН България,клон
Антоново

6.

РПС - Антоново

7.

ЦСМП - гр.Антоново

3
4
Лек автомобил-високо проходим
УАЗ-459-фургон
Лек автомобил
„Фолксфаген”комби
Лек автомобил
„Форд”комби
Микробус
Мерцедес – „Вито”
Трактор с ремарке – 2бр.
МТЗ-80
Товарен автомобил – 3т
Форд „Транзит”
Багер-челен товарач
„Хидромекс”
Верижен трактор с булдозерна уредба
ДТ-75
Специален автомобил – автовишка
„Мерцедес”
Товарен автомобил
„ИСУЗУ” 4т.
Автоцистерна – 8т
Шкода „Европа”
Лекотоварен автомобил
„Нисан Навара”1т.
Лек автомобил-високо проходим
Лада „НИВА”
Трактор колесен
„Кейс Джондиар”
Багер - челен товарач
„Хидромекс”
Товарен автомобил-самосвал - 4т
ГАЗ-53
Лек автомобил
„Таврия”
Лек автомобил-високо проходим
Лада „НИВА”
Лек автомобилОпел”Астра”
Лек автомобилОпел”Астра”
Противопожарен автомобил
ЗИЛ-130АС-40
Автоцистерна – 8т
„Татра”
Лек автомобил
„Лада”
Лек автомобил-високо проходим
УАЗ-459-фургон
Лек автомобил-високо проходим
„Нисан Навара”
Лек автомобил-високо проходим
Лада „НИВА”
Специален автомобил- автовишка
ГАЗ-53
Лек автомобил-високо проходим
Лада „НИВА”
Товарен автомобил – 4т.
ГАЗ-53
Трактор с ремарке
МТЗ-80
Трактор
Т-150К
Багер – челен товарач
JVB
Фадрома
ТО-30
Товарен автомобил – пясъкар
ЗИЛ-555
Товарен автомобил – пясъкар
Шкода „Европа”
Товарен автомобил – пясъкар
Зил-133
Линейка
„Ситроен”
Лек автомобил-високо проходим
УАЗ-459-фургон

5
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1
1
1
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8.

РПК
Товарен автомобил-високо проходим
„Единство”гр.Антоново Товарен микробус –
Лек автомобил

9.

Агрокомерс ЕООД
гр.Търговище
Нежди Кадиров –
с.Разделци
Симеон Петровс.Стеврек
Исмаил Исмаиловс.Крушалак
Мирослав Василевгр.Антоново
Здравко Йорданов –
гр.Антоново
Иван Иванов
Йордан Бонев
Тодор Рафаилов
Исмаил Хасанов
Исмет Шабанов
Янко Стаменов
Ведат Исуфов
Николай Николов
Исмаил Билялов
Георги Георгиев
Орхан Мустафов
Адем Адемов
Шевкет Мехмедов

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.

Трактор със снегорин
Трактор с ремарке
Специален автомобил- кран

УАЗ-459-товарен
„Мерцедес”
„Ситроен”

1
1
1

Т-150К
ТК-80
ЗИЛ-130

1
1
1

Т-40

1

Трактор със снегорин
Трактор със снегорин
Товарен Автомобил със снегорин
-триоска-5т
Трактор с ремарке и снегорин
Зил–157-триоска със снегорин
Зил-131- триоска
Зил-131- триоска
Зил-131-триоска
„Кейс Джондер”
Трактор – ТК-82
Зил-131, Т-150К със снегорини
Ню холанд-J-240
ТК-80
МТЗ-80
Т-40 – 4х4
Т-40-4х4 и Зил-131
Т-40-4х4

„Форшрит”

1

ЗИЛ-157-триос

1

ТК-82

1

гр.Антоново
гр.Антоново
гр.Антоново
с.Таймище
с.Таймище
с.Черни бряг
с.Трескавец
с.Изворово
с.Моравка
с.Семерци
с.Черна вода
с.Черна вода
с.Старчище

1
2
2
1
1
1
2
2
1
1
1
1
1

ПРИЛОЖЕНИЕ №13.1
СПИСЪК ТЕХНИКАТА ЗА ЗИМНО ПОДДЪРЖАНЕ
В ОБЩИНА АНТОНОВО
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ПРИЛОЖЕНИЕ№13.2
СПИСЪК
На транспортна техника за извозване на хора при бедствия
1. "Кента" АД, гр.Омуртаг ул. „Цар Освободител” 35, представлявано от
Цанко Минчев Наумов – телефон за връзка 0605/4387 , 0605/21-15
2. Училищни автобуси – 5бр. тел.за връзка 0884799582
ПРИЛОЖЕНИЕ№13.3
СПИСЪК
На техника, машини и инструменти на Община Антоново, които ще бъдат
ползвани за гасене на пожари
І.Налична техника и инструменти в дейност „Чистота”гр.Антоново, която
ще се използва при гасене на пожари.
1.Налична техника:
1.1. Лекотоварен автомобил”Форд”-ДК с водач – Исмет Шевкедов GSM0888748649
1.2. Багер”Хидромекс” с водач Ибрахим Местанов –
GSM-0884377683
1.3.Трактор МТЗ-80 с водач Ахмед Халилов – GSM-0899177212
1.4.Трактор МТЗ-80 с водач Мустафа Хюсеинов – GSM-0885549207
2.Наличен инвентар:
2.1. Пожарогасител – 1бр.-12л.
2.5.Мотики – 5бр.
2.2. Пожарогасител - 1бр.- СО2
2.6.Тупалки – 6бр.
2.3.Прани лопати - 6бр.
2.7.Моторен трион – 1бр.
2.4. Криви лопати - 10бр.
2.8.Гръбна пръскачка – 1бр.
Ръководител на дейност „Чистота” – Исмет Юнузов - GSM-0888748649
ІІ.Наличен инвентар общинска фирма „Тузлушка гора”ЕООД гр.Антоново
1.Наличен инвентар:
1.1 Кирки
– 3бр.
1.7. Гръбни пръскачки
-4бр.
1.2. Мотики
-5бр.
1.8.Съдове за питейна вода -5бр. по
10литра
1.3. Прави лопати -5бр.
1.9.Брадви
-3бр.
1.4. Криви лопати -5бр.
1.10.Железни гребла
-5бр.
1.5. Тупалки
-15бр.
1.11.Електрически фенери -5бр.
1.6. Метли
- 5бр.
1.12.Бидон 200литра -1бр.
1.7. Кофи
- 4бр.
1.14.Моторни триони
-2бр.
Управител общинска фирма „Тузлушка гора”- инж.Кирил Петров
– GSM-0888205446
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ПРИЛОЖЕНИЕ №14
РАЗЧЕТИ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ЕВАКУАЦИЯ И
РАЗСРЕДОТОЧАВАНЕ В ОБЩИНА АНТОНОВО

№
1.

2.

ОБЩИНА АНТОНОВО
Предвиждали се
защита чрез
Евакуация
и
разсредоточ
аване вЧаст
„Земетресен
ие”наОбщ.
план за ЗБ
Да

Подлежащи на
Евакуация по
чл.3 и/или
разсредоточава
не
по чл.4

Транспортно
Осигуряване
на разчета за
Евакуация и
разсредоточав
а-не

Брой лица –
7064
Брой
ЖивотниГоведа -3140
бр.
Биволи- 66
бр.
Овце 11495бр.
Кози- 1733 бр.
Свине –117 бр.
Пчели – 3273
бр.

Осигурено
Приложение
№13.2

Предвижда
ли се
защитачрез
Евакуация
и
разсредото
чаване в
Част

Подлежащи на
Евакуация по
чл.3 и/или
разсредоточава
не
по чл.4

Транспортно
Осигуряване
на разчета за
Евакуация и
разсредоточав
ане

Заложени в
Общ.
План за ЗБ
сборни
Евакуацион
ни
пунктове

14 броя

Заложени в
Общ.
План за ЗБ
сборни
Евакуацион
ни
пунктове

Заложени
в Общ.
План за
ЗБ места
За
настанява
не в
общината

Евакуационни
центрове, които
да подпомагат
евакуацията

2000
места

НДК –
Ястребино,
ОУ –
с.Добротица,
ЦДГс.Любичево,
ЦДГс.Добротиц
а,ОУс.Таймище,
ЦДГс.Таймище, ОУ
–с.Дл.поляна и
ще бъдат
изградени
палаткови
лагери в
околностите на
населените
места,
тържищата,
футболните
игрища,
свободните
общински
терени и др.
Евакуационни
центрове, които
да подпомагат
евакуацията

Заложени
в Общ.
План за
ЗБ места
За
настанява
не в
общината
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„Наводнен
ие”наОбщ.
план за ЗБ
Да

3.

4.

Предвижда
ли се
защита
чрез
Евакуация
и
разсредото
чаване в
Част „Я и
РА”наОбщ.
план за ЗБ
Не
Предвижда
ли се
защита
чрез
Евакуация
и
разсредото
чаване в
Част
„Промишле
ни аварии
и масови
горски и
полски
пожари”на
Общ.план
за ЗБ
Да

с.Стеврек и
с.Стара речка
Брой лица –
523
Брой
ЖивотниГоведа -204 бр.
Овце - 588 бр.
Кози – 146 бр.
Свине – 4 бр.
Пчели – 296
бр.
Подлежащи на
Евакуация по
чл.3 и/или
разсредоточава
не
по чл.4

Осигурено
Приложение
№13.2

2 бр.

Транспортно
Осигуряване
на разчета за
Евакуация и
разсредоточав
ане

Заложени в
Общ.
План за ЗБ
сборни
Евакуацион
ни
пунктове

Заложени
в Общ.
План за
ЗБ места
За
настанява
не в
общината

Евакуационни
центрове, които
да подпомагат
евакуацията

Не
Подлежащи на
Евакуация по
чл.3 и/или
разсредоточава
не
по чл.4

Неосигурено
Транспортно
Осигуряване
на разчета за
Евакуация и
разсредоточав
ане

няма
Заложени в
Общ.
План за ЗБ
сборни
Евакуацион
ни
пунктове

Не
Заложени
в Общ.
План за
ЗБ места
За
настанява
не в
общината

Няма
Евакуационни
центрове, които
да подпомагат
евакуацията

Брой лица –
7067
Брой
ЖивотниГоведа -3140
бр.
Биволи- 66
бр.

Осигурено
Приложение
№13.2

2000
места

НДК –
Ястребино,
ОУ –
с.Добротица,
ЦДГс.Любичево,
ЦДГс.Добротиц
а,ОУ-

14 броя

550 места ОУ-с.Стеврек,
ЦДГ-с.Стеврек,
ОУ–с.Таймище,
ОУ –
с.Дл.поляна
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Овце 11495бр.
Кози- 1733 бр.
Свине – 117 бр.
Пчели – 3273
бр.

5.

Предвижда
ли се
защита
чрез
Евакуация и
разсредоточ
аване в Част
„Снегонавяв
ания и
обледеняван
ия”наОбщ.п
лан за ЗБ
Не

Подлежащи на
Евакуация по
чл.3 и/или
разсредоточава
не
по чл.4

Не

Транспортно
Осигуряване
на разчета за
Евакуация и
разсредоточав
ане

Неосигурено

Заложени в
Общ.
План за ЗБ
сборни
Евакуацион
ни
пунктове

няма

Заложени
в Общ.
План за
ЗБ места
За
настанява
не в
общината

с.Таймище,
ЦДГс.Таймище, ОУ
–с.Дл.поляна и
в околностите
на населените
места –
тържища, три
броя футболни
игрища,
свободни
общински
терени
Евакуационни
центрове, които
да подпомагат
евакуацията

Не

Няма

РАЗЧЕТ
за необходимостта от хранителни продукти, вода, лекарствени
средства и медицински изделия на 1 човек за три дни

Хранителни
продукти и вода

Колич
е-ство

Лекарствени
средства

Количе
ство

Медицински
изделия

Хляб
Консерви-месни
Млечни продукти
Колбаси
Захарни изделия
Консерви-зеленчуци
Минерална вода

3 бр.
6 бр.
600 гр.
600 гр.
6 бр.
200 гр.
6 л.

Антидепресанти
Антибиотик
Аналгетични
Спазмолитик
Нитрати

10 табл.
10 табл
10 табл.
10 табл.
10 табл.

Превързочни м-ли
Шини
Дезинфектанти
Спринцовки едн.упот.

Количе
ство
10 бр.
3 бр.
100 гр
10 бр.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №15
ПРАЗНА БЛАНКА ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ

Кратко описание на ситуацията
Вид на бедствието
Местоположение
Дата
Час
Данни за контакт

План за действия/
стратегия

Цели

% на изпълнение
Дейности и задачи от критично Необходими ресурси
значение
(отбележете кой, какво и кога
(отбележете какво трябва да трябва да осигури)
се случи, кога и кой е отговорен)

Обмен на информация
Комуникационен план
(кой трябва да знае и кой (например
радиочестоти, Следваща актуализация: Час:
разполага с необходимата телефонни номера и др.)
Изготвил:
информация)
Одобрил:
Ръководител:
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ПРИЛОЖЕНИЕ №16
ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА ЗА УПРАВЛЕНИЕ ПРИ БЕДСТВИЕ
Показаната по-долу форма се попълва при свикване на щаба за
изпълнение на ПЗБ при провеждане на тренировки или при възникване на
бедствие. Във формата се попълват имената на определените отговорни лица
(включително техните телефонни номера или др. за осъществяване на
контакт). Попълнената форма е неразделна част от плана за действие.
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ПРИЛОЖЕНИЕ №17

Настоящият План е приет с Решение № 25 по Протокол № 3 от проведено
заседание на Общински съвет Антоново на 27.12.2019 г.
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