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ДОКЛАДНА ЗАПИСКА 
 

ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община 
Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при 
бедствия, аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 
29.04.2008г. 

  
 
 Уважаеми общински съветници, 
 През изминалата 2013г. на територията на общината имаше изградена 
организация и ръководство за защита при бедствия, аварии, катастрофи и пожари, 
която се справяше добре. 
 На територията на общината бяха регистрирани 49 пожара от които 38 без 
нанесени щети /сухи треви, гори, пасища и стърнища/ и 11 пожара с нанесени щети 
/коли, къщи и селскостопански постройки /. 
 През 2013г. започна изпълнението на проект “Изграждане и укрепване на 
инфраструктура за предотвратяване на наводнения и заливане на територия в 
рамките на регулацията на село Смирненски” на стойност 923 850,57лв.  

Укрепено е  земното свлачище на път MON1062 от път VІ - 11216  
Смирненски – Буковец – Одоровци при км. 6+800 при входа на с.Буковец със 
собствени средства на стойност 36 174,00лв. Отсечката е ремонтирана и пътя е 
отворен за движение.  

Каменното свлачище при км. 7+700 на същия път през миналата година не се 
е активизирало. 

Във връзка с осигуряването на нормални условия за движение по пътищата 
през зимния сезон на 2013г. за зимно почистване бяха изразходени 867,00лв. 
Справихме се добре с възникналите усложнения при организацията на движението 
по пътищата и оказване на помощ на закъсалите моторни превозни средства.  

През 2012г. на заседание на Общински съвет Брусарци бе взето Решение  № 
115 от Протокол № 17/30.10.2012г. за пререгистрация на доброволното 
формирование. Поради високите изисквания Наредбата за реда за създаване и 
организиране на дейността на доброволните формирования приета с ПМС № 



123/25.06.2012г., доброволното формирование все още не е регистрирано, няма 
нужния брой доброволци. Бяха събрани  документи за извършване на регистрация 
от четирима доброволци /които към настоящия момент са изтекли/ при необходими 
10 бр. 
 Във всички населени места имаше изградени гасачески групи, които под 
ръководството на кметовете и кметските наместници активно взеха участие в 
гасенето на  възникналите пожари. За нуждите на гасаческите групи бяха закупени 
30бр. тупалки на стойност 704,16лв. 

В общината има изграден щаб за спасителни и неотложни аварийно 
възстановителни работи.   

Уточнена е и връзката на кметовете за постоянна координация с Гл.експерт и 
дежурните по ОбСС за всякакъв  вид бедствие. 
   
 Предлагам Общински съвет  гр.Брусарци  да вземе следното решение: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното 
самоуправление и местната администрация  Общински съвет Брусарци  
 

Р Е Ш И:  
  1.Приема отчета за изпълнение на „Наредбата за дейността на община 
Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, 
аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г. 
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