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  ОБЩИНА  БРУСАРЦИ 
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85,  тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11, 

www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg 
 
  

Изх. № ……………………..2014г.         
 
     
  
ДО  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ 
                                          
       
                                   

Д О К Л А Д Н А  З А П И С К А 
                                                                                                                                                    

ОТ  НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА 
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 

 
 
           ОТНОСНО:  Готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
 

 ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,  
           Във връзка с осигуряването на нормални условия и предприемане на превантивни 
мерки за намаляване на последствията за населението и инфраструктурата при 
усложнена зимна обстановка през 2014-2015г. и готовността на общината за зимно 
почистване бе извършено следното: 
   Проведено е съвещание с кметовете, кметските наместници,  представители на 
Полиция, Пожарна и ВиК, относно готовността   за почистване на общинската  и 
уличната мрежа в населените места; готовността за редовното предоставяне на стоки и 
услуги от първа необходимост на населението; състоянието на училищата, 
осигуряването на отоплението и нормален учебен процес през зимния период, справяне 
с възникнали усложнения при организация на движението по пътищата, сигнализация 
със съответни пътни знаци, временно спиране и пренасочване на движението в 
определени пътни участъци от органите на МВР, оказване на помощ на пострадали хора 
и закъсали в преспите моторни превозни средства. Бяха обсъдени проблемите 
възникнали през миналата година и уточнени мероприятията за предотвратяването им: 
1.Актуализиран е състава на щабовете за координиране на спасителните и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при усложнена зимна обстановка на територията на 
общината. 
2.Актуализиран е списъка на снегопочистващата техника.  
 

  ВИД НА ТЕХНИКАТА НАСЕЛЕНО МЯСТО Регистрационе
н номер 

Собствен / 
нает 

1. Ню Холанд В110В – Багер – общинска пътна 
мрежа – Вари Велков Иванов М 03204 Собствен 

2. Булгар МТЗ 80 – гр.Брусарци – Янаки Иванов 
Якимов М 0770ЕЕ Собствен 

3. Armatrac 804 Lux  - Илия Евгениев Илиев – 
с.Дондуково  М 02288 Нает  
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4. Т 150 – Александър Стефанов Александров - 
с.Буковец и с.Одоровци   

 Плевен  
02921 ЕН Нает  

5. Булгар – с.Крива бара и с.Княжева махала – 
Красимир Александров Стефанов М 0182 ЕС Нает  

6.  John Deere – с.Смирненски - Красимир 
Герасимов Русинов  M 04123  Нает  

7. Булгар – с.Василовци – Добри Ивов Добрев 
Булгар – с.Василовци –  Здравко Шанков 
Милатинов 

М 00476   
М 03408  Нает 

8. ЮМЗ – с.Киселево и с.Дъбова махала – Петър 
Димитров Петров М 0423 ЕС Нает 

 
3.Извършена е проверка на техническото състояние на собствената и наета техника, 
която ще поддържа общинската пътна мрежа. 
4.Извършена е профилактика на парните инсталации на училищата и детските градини 
във връзка със предстоящия зимен сезон.  
5.Детските градини и кметствата по населени места, които  се отопляват на твърдо 
гориво са снабдени с дърва за огрев. 
6.Общината разполага по бюджет с 29 833,00лв. за финансиране на мероприятия по 
подготовката  за зимния сезон и снегопочистване. 
7.Няма назначени работници по НП ОСПОЗ, които да отговарят за почистването на 
тротоари, мостове, спирки и площадките пред училищата и детските градини.    
8.Уточнена е и връзката на кметовете за постоянна координация с Гл.експерт ЗН и 
дежурните по ОбСС за всякакъв  вид бедствие. 
 

Предлагам Общински съвет  гр.Брусарци  да вземе следното решение: 
 
 На основание чл.21, ал.1, т.23 и ал.2 от Закона за местното самоуправление и 
местната администрация  Общински съвет Брусарци  
 

Р Е Ш И:  
  1.Приема отчета за готовността на Общината за зимното почистване 2014/2015г. 
 
 
 
ВНОСИТЕЛ: 
НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА  
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 
 
 
ИЗГОТВИЛ: 
КОСТАДИНКА БОБЕВА ПЕТРОВА  
ГЛ. ЕКСПЕРТ „ОЗ и ЗН” 
 
 
 
СЪГЛАСУВАЛ: 
АНЕЛИЯ ЛЮБЕНОВА 
ЮРИСТ 
 


