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                            Нормативна уредба: 
 

 Конституция на Република България 
 ЗАКОН за защита при бедствия 
 ЗАКОН за администрацията 
 ЗАКОН за местното самоуправление и местната администрация 
 ЗАКОН за отбраната и въоръжените сили на Република България 
 ЗАКОН за опазване на околната среда 
 ЗАКОН за безопасно използване на ядрената енергия 
 ЗАКОН за водите 
 ЗАКОН за здравето 
 ЗАКОН за здравословни и безопасни условия на труд 
 Инструкция №1/16.07.2007 г. за реда за осъществяване на оперативна защита 

при наводнения, ДВ бр.62 от 31.07.2007 г. 
 Инструкция №2/18.07.2007 г. за реда за осъществяване на операции по 

издирване и спасяване от ГД “НС “ГЗ”, ДВ бр.62 от 31.07.2007 г. 
 Инструкция №3/18.07.2007 г. за реда за осъществяване на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи при бедствия, ДВ бр.62 от 
31.07.2007 г. 

 Инструкция №4/17.12.2007 г. за водене на регистрите на доброволните 
формирования за защита при бедствия и на преподавателите за обучение на 
доброволци в  ГД „ПБЗН” МВР; 

 Правилник за организацията и дейността на междуведомствената комисия за 
възстановяване и подпомагане към Министерския съвет, ПМС №58 от 
06.04.2010 г. 

 Наредба за реда за създаване на доброволни формирования на територията на 
населените места и общините за подпомагане на органите на ГД “Пожарна 
безопасност и защита на населението” на МВР, ДВ бр.100 от 14.11. 2003 г.  

 Наредба № Н-2/03.05.2007 г. за регистриране на доброволните формирования за 
защита при бедствия и преподавателите за обучение на доброволци; 

 Наредба № 28/03.10.2006 г. за условията и реда за медицинско осигуряване      и 
здравни норми за защита на лицата в случай на радиационна авария, МЗ,  
ДВ. бр.84 от 17.10.2006г. 
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Легални дефиниции в българското законодателство: 
 

 Бедствие е значително нарушаване на нормалното функциониране на 
обществото, предизвикано от природни явления и/или от човешка дейност и 
водещо до негативни последици за живота или здравето на населението, 
имуществото, икономиката и за околната среда, предотвратяването, 
овладяването и преодоляването на което надхвърля капацитета на системата за 
обслужване на обичайните дейности по защита на обществото. 

 "Природни явления" са явления с геологичен (геофизичен, геоложки), 
хидрометеорологичен и биологичен произход, като земетресения, наводнения, 
движения на маси (свлачища, потоци от отломки, лавини), бури, градушки, 
големи снежни натрупвания, замръзвания, суши, горски пожари, масови 
заболявания от епидемичен и епизоотичен характер, нашествия на вредители и 
други подобни, причинени от природни сили. 

 "Инцидент" е непредвидимо или трудно прогнозируемо, ограничено по време и 
пространство действие, с висока интензивност на сили или вследствие на 
човешка дейност, застрашаващо живота или здравето на хора, имуществото или 
околната среда. 

 "Авария" е инцидент от голям мащаб, включващ пътища, магистрали и 
въздушен трафик, пожар, разрушаване на хидротехнически съоръжения, 
инциденти, причинени от дейности в морето, ядрени инциденти и други 
екологични и промишлени аварии, причинени от дейности или действия на 
човека.  

 "Промишлена авария" е внезапна технологична повреда на машини, 
съоръжения и агрегати или извършване на дейности с рискови вещества и 
материали в производството, обработката, използването, съхраняването, 
натоварването, транспорта или продажбата, когато това води до опасност за 
живота или здравето на хора, животни, имущество или околната среда. 

 "Зона на бедствието" е територията, засегната от бедствие. 
  "Неизбежно необходим обем и продължителност" са тези, при които в 

минимална степен, за минимален период от време се засягат правата по чл. 52, за 
да се позволи предприемането на необходимите мерки за защита при бедствия. 

 "Опасност" е природно явление или събитие, причинено от човешката дейност, 
което може да причини вредни последици за населението и имуществото му, 
околната среда, икономиката и културните и материалните ценности. 

  "Уязвимост" е показател за степента на податливост на дадена територия или 
обект на различните опасности. 

  "Риск" е вероятност от възникване на вредни последици за населението и 
имуществото му, икономиката и околната среда в резултат на опасността и 
уязвимостта за дадена територия/обект. 

 "Анализ и оценка на риска" е определяне същността и размера на риска като 
функция на опасността, уязвимостта и вероятността. 

  "Критична инфраструктура" е система или части от нея, които са от основно 
значение за поддържането на жизненоважни обществени функции, здравето, 
безопасността, сигурността, икономическото или социалното благосъстояние на 
населението и чието нарушаване или унищожаване би имало значителни 
негативни последици за Република България в резултат на невъзможността да се 
запазят тези функции. 

 "Европейска критична инфраструктура" е критична инфраструктура, 
разположена на територията на Република България, чието повреждане или 
разрушаване би довело до негативни последици за поне две държави - членки на 
Европейския съюз. При оценката на негативните последици се прилагат 
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критерии - брой загинали или ранени, икономически и социални последици, 
като се отчита и влиянието на повреждане или разрушаване на тази критична 
инфраструктура върху други видове инфраструктури. 

 "Информация, свързана със защитата на критичните инфраструктури" е 
всеки факт относно дадена критична инфраструктура, който, ако бъде оповестен 
и разкрит, може да бъде използван за планиране и/или за извършване на 
действия с цел причиняване на повреди или унищожаване на обекти, елементи 
или инсталации от критичната инфраструктура. 

 "Защита" е съвкупност от дейности, целящи гарантиране на нормалното 
функциониране, непрекъснатостта и целостта на критичните инфраструктури с 
цел възпиране, намаляване, смекчаване или неутрализиране на заплахите, 
рисковете или уязвимостта им. 

 "Собственици/ оператори на европейски критични инфраструктури" са 
физически лица, юридически лица или организации, които отговарят за 
инвестирането или за нормалното функциониране, непрекъснатостта и целостта 
на определена система или част от нея, означена като ЕКИ 

  "Евакуация" е организирано извеждане на хора и животни от застрашени 
райони и настаняването и осигуряването им в безопасни места. 

 "Разсредоточаване" е организирано изнасяне на културни и материални 
ценности от застрашени райони и преместването и опазването им в безопасни 
места. 
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А. АНАЛИТИЧНА ЧАСТ 
 

РАЗДЕЛ І 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
1. Основание за разработване на плана. 
Планът за провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 

работи при бедствия, аварии и катастрофи в община Брусарци е основен ръководен 
документ, определящ организацията, реда и начина  за действие при възникване на 
бедствия, аварии и катастрофи в община Брусарци или трансгранични замърсявания.  
“Плана за защита при бедствия на Община град Брусарци” е разработен на основание 
на чл. 9, ал.1 и ал.2 от Закона за защита при бедствия, обн. ДВ. бр.102 от 19 декември 
2006 година,  ……  изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г. 

 
2. Цел на плана. 

     - да се повиши капацитета на органите за управление и администрацията за 
организиране и координиране  на превантивна дейност, за управление на действията и 
взаимодействията по време на бедствия, както и възстановяване на щетите, нанесени от 
тях. 
     - създаване на организация за  предприемане на мерки за защита на живота и 
здравето на хората, на околната среда и набелязване на необходимите действия на 
органите за управление и силите за реагиране при очаквани  кризи предизвикани от 
бедствия. 
     -  да се създаде организация за своевременно прогнозиране и анализиране характера 
и последствията от най-често проявяващите се бедствия; 
     - прилагане на превантивни мерки и превантивен контрол за недопускане или 
намаляване на последиците от бедствия  на територията на общината; 
     - въвеждане на европейски стандарти и добри практики за оценка на риска на местно 
ниво; 
     - разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на 
предвидените мерки; 
     - поддържане и усъвършенстване на елементи от системата за наблюдение, ранно 
предупреждение и оповестяване на органите за управление при бедствия, на 
формирования на Единната спасителна система и населението; 
     - планиране на средства и ресурси за превенция и за ликвидиране на последиците от 
бедствия. 

 
3. Основни задачи  
3.1.Изследване, анализ и оценка на риска на възможните бедствия и прогноза за 

последиците от тях. 
3.2. Планиране на защитата при бедствия. 
3.3. Набелязване на мерки за предотвратяване и намаляване на последиците от 

бедствие. 
            - провеждане на превантивна дейност; 

- поддържане в готовност на силите и средствата. 
3.4. Набелязване на мерки за защита на населението 
- изграждане и поддържане в готовност на компоненти от системата за 

наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване; 
- осигуряване и поддържане на колективни и индивидуални средства за защита; 
- обучение и практическа подготовка на органите за управление, общинската 

администрация, силите за реагиране и населението; 
- подпомагане и възстановяване при бедствия; 
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- създаване на резерви от финансови и материални средства за мероприятия по 
превенция и ликвидиране на последствия от бедствия; 

- приемане и разпределяне на помощи; 
            - ред за погребения на хора и загробване на животни при масови поражения при 
бедствия; 

- строго спазване на законодателството на Р.България и международните 
споразумения по защитата при бедствия. 

3.5. Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение 
на набелязаните мерки. 

3.6. Уточняване на средствата и ресурсите, предвидени за ликвидиране на 
последиците от бедствия. 

3.7. Определяне на начини на взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт и съставните части на Единната спасителна система 

3.8. Уточняване реда за навременно уведомяване на органите на изпълнителната 
власт и населението при опасност или възникване на бедствия. 

 
  4. Връзки с други планове. 
“План за защита при бедствия на Община град Брусарци” кореспондира и е 
координиран с: 

- “План за защита при бедствия на област Монтана”; 
- аварийните планове  на юридически лица и еднолични търговци по чл.35 от 

Закона за защита при бедствия, които осъществяват своята дейност на обекти 
първа, втора и трета  категория по  чл.137 от Закона за устройство на 
територията, която представлява опасност за възникване на бедствие, 
разположени на територията на общината; 

 
     5. Въвеждане на плана в действие. 
        Планът за защита при бедствия се въвежда след обявяване на “бедствено 

положение” в приложната си част (Специализирани планове), според вида на 
бедствието. 
                 Кметът на общината обявява със заповед “бедствено положение” за цялата 
територия на общината или за част от нея. 
                Заповедта влиза в сила незабавно и се разгласява чрез средствата за масово 
осведомяване. 
                Копие от заповедта  се изпраща незабавно на областния управител  и на 
Министъра  на вътрешните работи. 

Бедственото положение се отменя предсрочно при отпадане на обстоятелствата, 
послужили за основание за обявяването му със заповед на кмета. 

Началото на въвеждане на бедственото положение и срокът на неговото 
действие е  не повече от 30 дни от датата на обявяването му. 

При необходимост срокът на действие може да бъде удължен след съгласуване с 
областния управител. 

Допуска се планът да се въведе в действие и без обявяване на бедствено или 
кризисно положение. 

При възникване на бедствена ситуация на територията на общината, спасителни-
те и неотложни аварийно-възстановителни работи се организират и провеждат от кмета 
на общината с подчинените органи за управление, сили и средства и придадените уси-
ления. 

Когато районът на бедствието обхваща територията на две и повече общини, 
спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи се организират и про-
веждат от областния управител. 
 “План за защита при бедствия на Община град Брусарци“ е “ отворен 
документ“ с възможност за актуализации при промени на нормативната уредба и 
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силите и средствата, участващи в превенцията и ликвидирането на последствията от 
бедствия с цел осигуряване на “работещ режим“ на плана. 

 
РАЗДЕЛ ІІ. 

ГЕОГРАВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ 
 

1  ФИЗИКОГЕОГРАВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
 

Община Брусарци е разположена в северозападната част на Република България 
и граничи с Общините Монтана, Лом, Медковец и Ружинци. 

Разстоянието от центъра на Общината – гр.Брусарци до Областния град – 
Монтана е 37км., а до гр.Лом – 25км. 

Географското положение на Общината създава добри условия за осъществяване 
на връзки с други Общини. 

Територията на Общината е 194 553дка. в т.ч.: 5.3% от територията на 
област Монтана 

    - фонд населени места    -    10 523 дка. 
    - селскостопански фонд -   158 015дка. 
    - горски фонд                  -     20 972дка. 
    - транспортна инфраструктура – 1 312 дка. 
    - кариери – 211 дка. 

                   Водните площи на територията на Общината са 2711дка в т.ч. 
- реки – 914дка. 
- язовири, водоеми и канали – 1592дка. 
- Блата и мочурища – 214 дка. 
- рибарници – 310дка. 

                 В Общината няма територии със специален статут. 
               
2  КЛИМАТИЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
 

 В климатично отношение Общината принадлежи към умереноконтиненталния 
климат, отличаващ се със студена и сравнително продължителна зима, горещо лято и 
максимум валежи през месец юни. 

 
3 ДЕМОГРАВСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
                                                                                       

Населението на община Брусарци към 1.02.2011 г. по данни от проведеното от 
НСИ преброяване е 5 078 души. От тях 2 542 (50.1%) са жени и 2 536 души (49.9%) са 
мъже. За изследвания период се запазва структурата на населението по местоживеене - 
в град Брусарци живеят 1 208 души, или 23.4%, а в селата живеят 3 870 души, или 
76.6% от населението на общината.  
 

Населението на общината е разпределено в 10 населени 
места – град Брусарци и 9 села. 60% от селското 
население живее в двете средни села (с население 1000-
2000 души) -  Василовци и Крива бара. В останалите 7 
малки и много малки по население села живее 40% от 
селското население на общината, като най-малко е 
с. Одоровци (25 души1).  

                                                
1 Данни от преброяване на населението и жилищния 
фонд, 01.02.2011 г. 



                                        

Населено място 
Брой 

жители 

ГР.БРУСАРЦИ 1208 
С.БУКОВЕЦ 182 
С.ВАСИЛОВЦИ 1283 
С.ДОНДУКОВО 392 
С.ДЪБОВА МАХАЛА 103 
С.КИСЕЛЕВО 205 
С.КНЯЖЕВА МАХАЛА 133 
С.КРИВА БАРА 1050 
С.ОДОРОВЦИ 25 
С.СМИРНЕНСКИ 497 
ОБЩО: 5078 

Данните са взети от Националния статистически институт. 
 
4 СТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

 
                 4.1. СЕЛСКО ДТОПАНСТВО 
                 Равнинния характер на релефа в Дунавската равнина, естественото 
плодородие на почвата и възможностите за механизирана обработка са предпоставка за 
развитие на растениевъдството, главно в отглеждането на зърнено – хлебни, зърнено – 
фуражни, технически култури, лозя и овощни градини, а наличието на пасища създава 
условия за развитие на животновъдството. 
 Земеделската земя на територията на община Брусарци е предимно от трета, 
четвърта и пета категория. Броя на реалните собственици на земя е 7000. 
 Селскостопанския фонд по начин на трайно ползване се разпределя както 
следва: 

- ниви – 123 914 дка; 
- зеленчукови култури – 1 581 дка; 
- овощни градини – 636 дка; 
- лоза – 2 990 дка; 
- други трайни насаждения – 1 141 дка; 
- ливади – 6 517 дка; 
- пасища и мери – 15 421 дка; 
- стопански дворове – 4 024 дка; 
- полски пътища – 4 024 дка; 
- други – 1 286 дка. 

 
 
4.2 ПРОМИШЛЕНОСТ 
 

 На територията на община Брусарци съществуват следните предприятия в 
сферата на промишлеността: 

- Шивашки цех в гр.Брусарци на фирма ЕТ “Еленка Григорова” – 
Монтана 

- ЕТ “Мерино – мохер 91” – гр.Брусарци. Фирмата се занимава с 
първична и вторична обработка на вълна и производство на продукти 
от нея (прежди, одеяла, халища и др.) 
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- ЕТ “РАМ” гр.Брусарци. Фирмата се занимава с първична и вторична 
обработка на вълна и производство на продукти от нея (прежди, 
одеяла, халища и др.) 

- Фурни за производство на хляб и хлебни изделия в с.Василовци 
 

5 ВОДОСТОПАНСКА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 
 
Водните площи на територията на Общината са 3 030 дка. Разпределени по следния 
начин. 
                         -  реки – 914 дка. 

 - язовири, водоеми и канали – 1 592 дка. 
- рибарници – 310 дка. 
- блата и мочурища – 214 дка. 
 
5.1. Списъка на язовирите в Община Брусарци е следния: 
Язовир с.Смирненски, общ.Брусарци – 8 500 000 м³ 
Язовир с.Киселево, общ.Брусарци – 1 600 000 м³ 
Язовир “Липена” с.Василовци, община Брусарци – 105 000 м³ 
 
5.2. Отводнителните канали и диги   

 
- канал Дреновката с.Василовци  
- отводнителен канал с.Смирненски 
- дигата на река Лом в Крива бара 

 
Напоителните системи на територията на общината са в трагично състояние. 

Разрушени канали, извадени тръби и хидранти . 
Селищата в общината се захранват с вода от 12 броя вадаизточници. Две от 

населените места в общината не са водоснабдени – с.Дъбова махала и с.Одоровци. 
Около 70% от водоснабдителната мрежа е изпълнени с азбестови тръби. На 
територията на общината няма изградена канализационна мрежа. 

 
6 ТРАНСПОРТНА ХАРАКТЕРИСТИКА НА ОБЩИНАТА 

 
Пътната мрежа на територията на общината е част от републиканската пътна 

мрежа с обща дължина 68,8 км., от които пътища ІІІ клас – 31,6 км. и ІV клас 37,2 км. В 
момента се изгражда четвъртокласен път ІV – 11 209 Брусарци – Долно Церовене в 
участъка от км. 1+900 до км. 5+900. 

Третокласната пътна мрежа се поддържа от Окръжно пътно управление – 
Монтана. Състоянието на 70% от настилката е незадоволително. 

Четвъртокласните пътища се поддържат от общината изключително с целеви 
средства, отпускани от МРРБ. Поради липсата на финансови средства съществени 
ремонти не се извършват и с всяка изминала година тяхното състояние се влошава. 

Голяма част от уличната мрежа в самите населени места е без трайна настилка. 
През територията на община Брусарци минава ЖП линията София – Видин, 

Лом. Брусарци се явява възлова гара по тази линия.   
През територията на общината не преминават газопроводи и тръбопроводи 

както и плавателни реки. 
 

 
РАЗДЕЛ ІІІ. 

АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНИТЕ БЕДСТВИЯ,  И ПРОГНОЗА ЗА 
ПОСЛЕДИЦИТЕ  ОТ ТЯХ. 
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 1.Анализ на възможните бедствия и прогноза за последиците от тях върху 
населението, националното стопанство /икономиката/, инфраструктурата и 
околната среда. 

 
На територията на общината  възникват бедствия, аварии и катастрофи, които 

причиняват различни по размер щети и водят до човешки жертви. 
Най-характерните  от тях са снегонавяванията и обледяванията, крупните горски 

пожари, наводненията, свлачищата, авариите в обектите,  в които биха възникнали 
силни взривове и пожари.   

Същността и последствията от най-характерните бедствия, аварии и катастрофи 
се заключават в следното: 

1.В сеизмично отношение община Брусарци попада в зона със средна степен на 
сеизмичност – до VІІ бала по скалата на Медведев, Шпонхоер – Карник. 
При земетресения могат да се очакват средни и слаби разрушения по сградния 

фонд и незначителни повреди по комунално-енергийните съоръжения и системи.      
Очаква се сградите и съоръженията, построени след влизане в сила на нормите 

за построяване на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г. да не понесат 
разрушения и повреди. 

2.При обилни, продължителни валежи и при интензивно топене на снеговете, 
могат да настъпят наводнения по поречията на река Лом и река Нечинска и други по-
малки реки протичащи през територията на общината. 
Най-значителни наводнения могат да настъпят по поречието на река Лом през месеците 
май – юни /вследствие обилни валежи и топене на снеговете/ и през февруари – март – 
в резултат на ледоходи. 
Застрашени от пълно или частично  заливане са 2 населени места с около 2500 души 
население, между които част от гр. Брусарци, с. Смирненски и част от село Крива бара.  

Наводнения могат да настъпят и в резултат на преливане на водите през стените 
на големите и малки /микро/ язовири. В общината функционират 3 броя язовири 2 от 
които потенциално опасни. 

Особено разрушително ще се окаже евентуално наводнение по поречието на 
язовир “Смирненски” и язовир “Киселево” в заливната зона на който попадат 4 
населени места с население над 3800 души, между които и гр. Брусарци. 

Тежки последствия ще се създадат при скъсване стената на язовир 
“Смирненски”, язовир “Киселево”, язовир “Липена” и язовир с.Дреновец.    

3.При силни снеговалежи, бури и обледявания, на територията на общината 
може да се създаде бедствено положение, при което да се прекъсне 
електрозахранването, да се наруши транспорта и снабдяването на населението със 
стоки.   

Може да се получи кратковременно /за няколко часа/ спиране на движението по 
международния път Е-79 – Видин – София, в участъците на селата  ,  по пътя Видин – 
Добри дол – Смирненски – Монтана.  Опасни участъци при силен снеговалеж са и 
пътищата Смирненски – Буковец – Одоровци и пътят Дъбова махала – Киселево. 

4. На територията на общината могат да възникнат и крупни пожари – в отделни 
обекти, училищни сгради, горски и полски масиви и други. 

Най-потенциално опасни в пожарно отношение почти през цялата година са 
горските масиви, масивите засети с пшеница, ръж и ечемик по време на тяхната зрелост 
и естествените ливади през сухите месеци. 

Пожари могат да възникнат и в складовете за готова продукция, в текстилните и 
дървообработващи предприятия, в складовете за фуражи, селскостопанските дворове и 
други. 

Взривоопасни обект е бензиностанцията в  с.Дондуково   
5. Засушаванията и сушите са две фази на едно и също метеорологично явление 

обусловено от продължителен и значителен недостиг на валежите. 
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За засушаване се приема безвалежен период в който не е имало измерим валеж 
най-малко 10 денонощия. Засушаването може да настъпи през всеки сезон на годината, 
но най-често те се срещат в края на лятото – началото на есента, когато са и най-
продължителни. 

Засушаването най-често довежда до загуби на селскостопанските култури или 
пълно унищожаване продукцията от определен вид насаждение. 

При по-продължителни засушавания в общината може да възникне и бедствена 
обстановка, свързана с възникването на масови горски и полски пожари, унищожаване 
на реколтата и затруднение в изхранването на животните, рязко намаляване 
количеството на питейната вода и въвеждане на строг режим в общината  и възникване 
на епидемии. 

6. На територията на общината периодично възникват силни бури. Често те се 
предизвикват от така наречения “фьон”, който представлява низходящ вятър, духащ от 
към планината, който повишава температурата и понижава влажността на въздуха. 
Ветрове с подобни свойства засягат населените места и общините разположени в 
планинската и полупланинска част на областта.  

Скоростта на фьоновите ветрове се колебае най-често между 10 и 20 м/сек, но 
понякога достигат и над 20 м/сек. 

При фьонов вятър през зимата е възможно рязко изменение на времето, най-
често силно затопляне, което води до интензивно снеготопене и от там до наводнение, 
рязко изсушаване на повърхностния почвен слой и преждевременно развитие на 
отделни земеделски култури.  

Голямата скорост на вятъра предизвиква също така повреждане /разрушаване/ 
покривите на сградите, прекъсване на електропроводи и др., вследствие на което се 
получават големи материални щети, а понякога човешки жертви. 

Сериозни последствия предимно на селскостопанските култури предизвикват и 
гръмотевичните бури съпроводени с градушки. 

Разпределението на гръмотевичните бури зависи, както от общите 
метеорологични условия, така и от локалните теренни форми:  

- При вътрешно масови случаи започват и са най-характерни за планинските 
райони;  

- При студени фронтове от северозапад пространственото разпределение на 
градушките е най-характерно за общините Вълчедръм, Брусарци и Медковец. 
 7. Един от често срещаните инциденти с промишлени отровни вещества са 
разливите на живак.  
 На територията на областта определени количества живак има в 
стоматологичните кабинети и аптеките.  
 Незначителни количества живак има и в контролно-измервателни, медицински и 
топлотехнически апарати и др.: автоматични терморегулатори, медицински и 
технически термометри, барометри, манометри, ренгенови тръби, луминисцентни и 
живачни кварцови лампи, радиолампи, рефлектори, живачни контакти, вакууметри и 
др.   
 При неправилно съхранение, пренасяне или умишлено са възможни разливи на 
живак в помещенията, превозните средства, училища, местността и др. Живакът 
замърсява трайно тези обекти и ако не се вземат съответните мерки ще се получат 
остри и хронични отравяния. 
 8. През територията на общината преминават пътища с важно международно 
значение: Видин – Монтана – София  и други първокласни и второкласни пътища. По 
тях се превозват различни потенциално опасни товари-пожароопасни, взривоопасни, 
токсични и др. 
 9. Един от сериозните инциденти,застрашаващи хората и причиняващи 
значителни материални щети,са случайно откритите невзривени боеприпаси. 
 10.Терористичната дейност  на отделни хора или групировки може да доведе до 
крупни аварии , катастрофи , даване на човешки жертви и материални щети. 
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 Най често обект на терористична дейност са лични автомобили търговски 
обекти , офиси  на банки , жилищни сгради и др.          
 Най-сериозни последствия ще възникнат, ако терористичната дейност се 
извърши в: АЕЦ “Козлодуй” и обекти работещи с промишлени отровни вещества, 
взривоопасните обекти, а също така и по потенциално опасните язовири, на първо 
място по язовир “Смирненски” , а също и в сградите за масово пребиваване на хора. 

 
 

 2 Определяне на потенциално опасните обекти и критичната 
инфраструктура в общината 

  
 2.1. Определяне на значимите критични места и потенциално опасните 
обекти на територията на общината 
 В ообщината функционират 3 броя потенциално опасни язовири. 

Особено разрушително ще се окаже евентуално наводнение по поречието на 
язовир “Смирненски” и язовир “Киселево” в заливната зона на който попадат 4 
населени места с население над 3800 души, между които и гр. Брусарци. 

Тежки последствия ще се създадат при скъсване стената на язовир 
“Смирненски”, язовир “Киселево”, язовир “Липена” и язовир с.Дреновец.    
 При земетресения могат да се очакват средни и слаби разрушения по сградния 
фонд. Очаква се сградите и съоръженията, построени след влизане в сила на нормите за 
построяване на сгради и съоръжения в земетръсни райони от 1987г. да не понесат 
разрушения и повреди. 
 Най-потенциално опасни в пожарно отношение почти през цялата година са 
горските масиви, масивите засети с пшеница, ръж и ечемик по време на тяхната зрелост 
и естествените ливади през сухите месеци. 

Пожари могат да възникнат и в складовете за готова продукция, в текстилните и 
дървообработващи предприятия, в складовете за фуражи, селскостопанските дворове и 
други. 

Взривоопасен обект е бензиностанцията в  с.Дондуково 
 
2.2. Определяне на критичната инфраструктура  

 - На територията на общината се намират общо осем учебни заведения от които 
три училища и пет детски градини в които се обучават около 600 деца и ученици. Като 
най застрашени обекти се очертават ЦДГ “Борис Рангелов” с.Смирненски, ОДЗ 
“Синчец” гр.Брусарци и СОУ “Христо Ботев” гр.Брусарци, които се намират в 
заливната  зона на язовир Смирненски. 
 - ЖП гара Брусарци, която се намира в заливната зона на язовир “Смирненски”   
 - Мост до ЖП гара Василовци която се намира в заливната зона на язовир 
“Липена” с.Василовци, а също така и в близост до река Лом, която при обилни валежи 
и интензивно снеготопене често излиза от коритото си. 
 
 2.3. Категоризация на потенциално – опасните обекти по степен на 
уязвимост, важност и риск за населението 
 1. Язовир Смирненски 
 2. Язовир Киселево 
 3. Язовир “Липена” с.Василовци 
 4. Язовир Дреновец 
 5. Бензиностанция и газ станция с.Дондуково 
 6. Дигата при река Лом при с.Княжева махала и с.Крива бара – 3 км. 
 7. ІV класен път Буковец – Одоровци поради опасност от свачища. 

 
3 Изводи от анализа на възможните бедствия. 
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  1. В общината няма сейзмични райони с прогнозирана степен по висока от 7, 
поради което не се очаква получаване на силни разрушения. Въпреки това може да се 
нанесат повреди и разрушения на разхерметизиране на съоръженията, съдържащи 
силно токсични и запалими вещества, ще се нарушат транспортите и съобщителни 
комуникации, както ще се създаде сложна санитарно – епидемиологична, пътно – 
транспортна и психологическа обстановка. 
 2. Най-характерни крупни пожари на територията на община Брусарци са 
горските и полските пожари. 
 Горите са пожароопасни почти през цялата година. Най-често пожари в тях 
възникват през горещо и сухо време.  
 В Община Брусарци има общо 20 972дка. горски фонд, от   широколистни   гори 
– от дъб, топола, акация, малко явор,  ясен и др. 
 3. От наводнения най – сложна обстановка /наводнени площи и населени места, 
разрушени мостове, нарушаване на енергийните и съобщителни комуникации/ ще се 
създаде при разрушаване стената на язовир “Смирненски”, а в по – малка степен – и на 
останалите потенциално опасни язовири в общината. 
 4. На най – чести снегонавявания и обледявания са подложени районите на 
с.Смирненски, с Буковец, с.Одоровци и с.Киселево, което нарушава преди всичко 
транспортната система. 
 5. При радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” най – сложна обстановка ще се 
създаде при североизточен вятър, когато ще се наложи въвеждане режим на поведение 
и действие в условия на повишена радиация при строг дозиметричен контрол. 
 6. Скоротечния характер на проявления на посочените бедствия и аварии 
налагат: 

- създаване на системи за вътрешен контрол и за оповестяване на застрашеното 
население; 

- предварително осигуряване на промишлени противогази за населението, 
попадащо в зоните на смъртоносна концентрация на потенциално опасните химични 
обекти. 

 
 

РАЗДЕЛ ІV. 
МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА ОТ 

БЕДСТВИЯ 
 
 Мерките за предотвратяване или намаляване на риска от бедствия се внасят на 
базата на резултатите от експертизите за оценка на риска от възникване на бедствия на 
територията на общината. Те могат да бъдат организационни и практически 
приложими, като: 
      -  набелязване на съоръжения за рехабилитация или изграждане и изготвяне 
на предложение за включване в националната програма за защита при бедствия; 
      -  подготовка на заявки за експертиза на състоянието на критичните обекти и 
съоръжения; 
      -  непрекъснато поддържане и актуализиране на общинския план за защита 
при бедствия – в аналитичната му част при възникване на бедствие и в приложната му 
част на силите и средствата за ликвидиране на последствия от бедствия 
 - провеждане на мероприятия за усвояване на плана за защита при бедствия -  
обучителни семинари и практически занятия по взаимодействие между органите за 
управление, силите за реагиране и населението - по елементи или цялостно. 
 - изграждане и поддържане на постоянно дежурство от дежурни длъжностни 
лица,  средства за оповестяване и измервателна апаратура като компоненти от систе-
мата за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване. 
 - планиране на финансови средства в общинския бюджет за: 

 разходи за абонамент за поддържане на готовност на автотракторна и инженерна 
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техника за реагиране при бедствия 
 непосредствени разходи за извършване на дейности по защитата при бедствия 
 резерв за осигуряване на неотложна помощ на пострадали лица при бедствия, 

включваща: изхранване и временно настаняване на пострадалите лица, домашни и 
селскостопански животни, раздаване на облекло, завивки и битово имущество на 
пострадали лица, предприемане на други непланирани мерки. 
 

РАЗДЕЛ  V. 
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА  НА НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ БЕДСТВИЯ 

 
 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. 
 
  

РАЗДЕЛ  VІ. 
РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И 

ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ  НА ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ 
             
 Кметът на общината: 
 

 По превенция на дейностите свързани със защитата от бедствия 
 1. организира и ръководи защитата при бедствия на територията на общината;  
 2. разработва общински план за защита при бедствия ( плана се приема на 
заседание на общински съвет) съвместно с представители на ведомства и юридически 
лица имащи отношение по защитата при бедствия на територията на общината. 
 3. организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането 
или намаляването на последиците от бедствия;  
 4. осъществява своевременното оповестяване и информиране на населението 
при заплаха от възникване или за възникнало бедствие; 
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 5. 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; 
 6. представя на областния управител ежегоден доклад за дейността по 
защитата при бедствия.  

 При възникване на бедствия на територията на общината: 
 1. координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни 
работи; 
 2.създава щаб за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с щабовете по чл. 62а, ал.2, чл.63, ал2 и чл.64 ал.1, т.10 от Закона за 
защита при бедствия;  
 3. може да обяви бедствено положение на територията на общината; 
 4. извършва обмен на информация с Оперативния  център на ПБЗН-МВР; 
 5. може да привлича юридически и физически лица за предоставяне на лична 
или материална помощ в съответствие с възможностите им;  
 6. може да включва в дейностите по защитата и създадените доброволни 
формирования;  
 7. може да поиска координация от областния управител; 
 8. организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна 
помощ на пострадалите лица; 
 9. организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на 
населението при бедствия; 
 10. организира и контролира извършването на неотложни възстановителни 
работи при бедствия.  

 
Органи по опазване на обществения ред – Управление полиция на 
Министерството на вътрешните работи 
 

1. Охрана на обществената и частната собственост в бедстващите райони. 
2. Поддържане на проходи в районите, пострадали при бедствие с цел 

осигуряване на маршрути и условия за въвеждане на формирования на 
спасителни екипи от съставните части на Единната спасителна система. 
Съдействие на медицинските екипи при оказване на първа помощ на 
пострадали и установяване самоличността на загиналите. 

3. Контрол по спазване на безопасността на движение при транспортиране на 
стоки от първа необходимост, медикаменти и други към засегнатите и 
отцепени райони 

            4. Осигуряване на изолирането на райони (квартали) и осигуряване на 
пропускателен режим при налагане на забрана за движение. 

5. Осигуряване на реда и безопасността при евакуиране на населението и 
разсредоточаване на материалните ценности от бедстващите райони. 

6. Активни мерки за пресичане на възможна паника и безпорядък, своевременно 
разкриване на криминални престъпления, борба с мародерствата и пресичане на 
нарушения на обществения ред. 
 
 Съставни части на Единната спасителна система 
 

Единната спасителна система е организацията, координацията и ръководството 
на действията при подготовката за реагиране при бедствия, при възникване на бедствия 
и при необходимост за провеждане едновременно на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи от две или повече нейни части или единици. 

Основни съставни части на единната спасителна система са структурни звена на 
Министерството на вътрешните работи – Областна дирекция полиция, Областно 
управление "Пожарна безопасност и защита на населението"- Монтана (група 
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„Аварийно спасителна дейност”, Участък “Пожарна безопасност и защита на 
населението” - Брусарци) и Центъра 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.  

Дейностите по защитата на населението от съставните части на ЕСС в случай на 
заплаха или възникване на бедствия се състоят в : 

- предупреждение; 
- изпълнение на неотложни мерки за намаляване на въздействието; 
- оповестяване; 
- спасителни операции; 
- оказване на медицинска помощ при спешни състояния; 
- оказване на първа психологична помощ на пострадалите и на спасителните 

екипи; 
- овладяване и ликвидиране на екологични инциденти; 
- защита срещу взривни вещества и боеприпаси; 
- операции по издирване и спасяване; 
- радиационна, химическа и биологична защита в случаи на инциденти и аварии 

с опасни вещества и материали и срещу ядрени, химически и биологични оръжия;  
- ограничаване и ликвидиране на пожари; 
- временно извеждане, евакуация, укриване и предоставяне на индивидуални 

средства за защита; 
- извършване на неотложни аварийно-възстановителни работи; 
- ограничаване на разпространението и ликвидиране на възникнали епидемични 

взривове, епидемии и епизоотии от заразни и паразитни болести;  
- други операции, свързани със защитата. 

  
Основни правомощия и задължения на съставните части от ЕСС: 
 Структурни звена на Областно управление “Пожарна безопасност и защита на 

населението” Монтана – МВР при провеждане на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи при бедствия екипите имат право да:  

 Група Аварийно –спасителна дейност 
- влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и помещения на 

физически и юридически лица, непосредствено засегнати от бедствието;  
- разрушават сгради или части от тях, да разглобяват конструкции, да отстраняват, 

унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма 
друг начин за действие; 

- използват спасителни, транспортни, съобщителни и други технически средства - 
собственост на физически и юридически лица;  

- привличат граждани за оказване на съдействие;  
- изменят реда за движение в района, където се провеждат спасителни и неотложни 

аварийно-възстановителни работи, до пристигане на компетентните органи. 
- при упражняване на контрол по защитата:  
- извършват проверки на обекти, работещи с рискови вещества и материали; 
- извършват проверки на локалните автоматизирани системи за оповестяване; 
- извършват проверки в жилищата на гражданите през деня в присъствието на 

обитателите им при получаване на писмен сигнал за наличие на рискови вещества или 
материали, а при отсъствието или отказа им - след разрешение на съдия от съответния 
първоинстанционен съд;  

- извършват проверки във връзка с изпълнението на оперативната защита при 
наводнения;  

- дават задължителни предписания; 
- съставят констативни актове за нарушения по този закон;  
- при наличие на данни за извършено престъпление сигнализират съответния 

прокурор; 
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- изискват от държавни и местни органи, организации, юридически лица и граждани 
документи и сведения, свързани с осигуряването на защитата, при спазване на 
държавната, служебната и търговската тайна. 

 Участъкова служба “Пожарна безопасност и защита на населението” – Брусарци 
е специализирана служба на министерството  на вътрешните работи за пожарна 
безопасност и защита на населението при пожари, бедствия, аварии и катастрофи. 
Осъществява дейността си самостоятелно или съвместно с други общински органи, 
организации и граждани. 

В изпълнение на задачите си У"ПБЗН" – Брусарци осъществява: 
- пожарогасителна дейност; 
- аварийно-спасителна дейност; 
- държавен противопожарен контрол; 
- превантивна дейност; 
- информационно аналитична дейност; 
- разрешителна и контролна дейност на търговци, извършващи пожарогасителна 

или аварийно-спасителна дейност или противопожарно обследване на обекти; 
 
Пожарогасителната дейност включва: определяне на способите, начините и 

средствата за пожарогасене; разработване на планове за ликвидиране на 
произшествията; незабавно изпращане на сили и средства при съобщение за пожар; 
спасяване на хора и имущество; ограничаване и ликвидиране на пожари; оказване на 
първа медицинска помощ на пострадалите; организиране транспортирането на 
пострадалите до болничните заведения. 

Аварийно-спасителната дейност включва: определяне на способите, начините и 
средствата за извършване на дейността; незабавно изпращане на сили и средства при 
съобщения за бедствия, аварии и катастрофи; ограничаване и ликвидиране на 
последствията от бедствия, аварии и катастрофи; спасяване на хора, имущество и 
материални ценности; оказване на първа медицинска помощ на пострадалите; 
организиране транспортирането на пострадалите до болничните заведения. 

 
Превантивната дейност включва: информационно разяснителна дейност сред 

населението за формиране на необходимото поведение и действия при пожари и 
катастрофи; 
координация и взаимодействие с държавните органи и организации във връзка с 
подготовката на населението за действия при пожари и катастрофи; издателска дейност 
в областта на пожарната безопасност и защитата на населението. 
 

Правомощия на органите на Участък “Пожарна безопасност и защита на 
населението” - Брусарци 

 
При гасене на пожари и спасяване на хора и имущество при пожари, аварии, 

бедствия и катастрофи имат право да: 
- влизат по всяко време в жилищни, производствени и други сгради и 

помещения на физически или юридически лица; 
- разрушават сгради или части от тях, разглобяват конструкции, отстраняват, 

унищожават или повреждат имущество, дървета или други насаждения, когато няма 
друг начин за действие; 

- използват спасителни, гасителни, транспортни, съобщителни и други 
технически средства - собственост на физически или юридически лица; 

- привличат длъжностни лица и граждани за оказване на съдействие; 
- изменят реда за движение в района, където се извършват спасителни и 

гасителни действия, до пристигането на съответните компетентни органи; 
- използват безвъзмездно водоизточници и водопроводни мрежи за осигуряване 

на необходимите количества вода за гасене. 
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Държавните органи, организациите, юридическите лица и гражданите са длъжни 
да спазват разпорежданията на органите на У"ПБЗН" и да оказват съдействие при 
изпълнение на правомощията им 
 
 Задължения на юридическите лица и едноличните търговци 
 

Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 
осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, която представлява 
опасност за възникване на бедствия, разработват авариен план на обекта, който 
съдържа: 

1.максимални възможни последици за персонала, населението и околната среда 
от авария в обекта; 

2. мерки за ограничаване и ликвидиране на последиците от авария в обекта; 
3.мерки за защита на персонала; 
4.разпределението на задълженията и отговорните структури и лица за 

изпълнение на предвидените мерки; 
5.средства и ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 
6. времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.4; 
7. реда за информиране на органите на изпълнителната власт при 

необходимост от въвеждане на плановете за защита при бедствие. 
Юридически лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, 

осъществяващи дейност в обекти, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията (чл.35 от ЗЗБ): 

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана по ал. 1; 
2. организират провеждането на тренировки по изпълнение на аварийния план 

най-малко веднъж годишно; 
3. предоставят на кмета на общината информация за изготвяне на общинския 

план за защита при бедствия относно: 
а) източниците на рискове от дейността им; 
б) вероятните последствия при аварии и начините за ликвидирането им; 
в) възможните въздействия върху населението и околната среда; 
г) мероприятията, силите и средствата за провеждане на спасителни и 

неотложни аварийно-възстановителни работи в обекта; 
4. при възникнала авария в обекта са длъжни: 
а) незабавно да започнат провеждането на спасителни и неотложни аварийно-

възстановителни работи; 
б) незабавно да съобщят за аварията на оперативен център на Главна дирекция 

"Пожарна безопасност и защита на населението" - МВР, и на кмета на непосредствено 
застрашената община; 

в) да предоставят на съставните части на единната спасителна система 
информация за взривни вещества, опасни химически вещества, източници на 
йонизиращо лъчение, както и друга информация за опасности за живота и здравето на 
хората; 

г) при участие на екипи от единната спасителна система да им сътрудничат при 
отстраняване на аварията; 

д) да осигурят безопасно унищожаване на отпадъците вследствие на аварията и 
нейното ликвидиране; 

5. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване; 
6. създават, подготвят и поддържат в готовност сили и средства за защита на 

работещите на територията на обекта; 
7. провеждат обучение на работещите за защита при бедствия. 
Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на юридически 

лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в 
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обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за 
устройство на територията, осъществяващи дейност в производствени сгради и в 
сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, изготвят план за защита 
при бедствия на пребиваващите, който съдържа: 

1.рискове за обекта съгласно общинския план за защита при бедствия; 
2.мерки за защита на пребиваващите; 
3.разпределение на задълженията, отговорните структури и лицата за 

изпълнение на предвидените мерки; 
4.ресурсите, необходими за изпълнение на предвидените мерки; 
5.времето за готовност за реагиране на структурите и лицата по т.3; 
6. начина на взаимодействие със съставните части на единната спасителна 

система. 
Юридическите лица и едноличните търговци с изключение на Юридически 

лица и еднолични търговци, собственици и ползватели, осъществяващи дейност в 
обекти, представляващи строежи първа, втора и трета категория по чл. 137 от Закона за 
устройство на територията, осъществяващи дейност в производствени сгради и в 
сгради за обществено обслужване, представляващи строежи първа, втора и трета 
категория по чл. 137 от Закона за устройство на територията, 

1. утвърждават и актуализират при промяна на обстоятелство плана за защита 
при бедствия; 

2. организират провеждането на тренировки за изпълнение на плана за защита 
при бедствия, най-малко веднъж годишно; 

3. изграждат и поддържат локални системи за оповестяване; 
4. създават и поддържат в готовност средства за защита на пребиваващите на 

територията на обекта; 
5. провеждат обучение на персонала за защита при бедствия. 

Юридическите лица и едноличните търговци, включени в плана за защита при 
бедствия, са длъжни да предоставят при поискване планираната помощ. 

 
 

РАЗДЕЛ VІІ 
СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, НЕОБХОДИМИ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 

ДЕЙНОСТИТЕ ПО ПРЕВЕНЦИЯ И СНАВР. 
 

 
Материално-техническо осигуряване 
Материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия включва:  
- текуща издръжка на силите и средствата на единната спасителна система – от 

ресорните им министерства; 
- сключване на договори между общината и търговски дружества и фирми за 

услуги,  производство, ремонт и доставки на транспортна и инженерна техника, храни, 
вода и други консумативи и имущества, необходимо за превенцията и ликвидирането 
на последствията от бедствия; 

- проектиране и извършване на капитално строителство, изграждане и 
поддържане на системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване при 
бедствия; 

- осъществяване на международно икономическо и техническо сътрудничество в 
областта на защитата при бедствия; 

- предоставяне на общински имоти и движими вещи за целите на защитата при 
бедствие; 

- други дейности, свързани с осигуряването на защита при бедствия. 
Материално-техническото осигуряване на защитата при бедствия се осигурява 

от:  
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- бюджетите на министерствата и ведомствата;  
- общинския бюджет; 
- търговските дружества и едноличните търговци - за обектите им.  
При провеждане на спасителни  работи изхранването на  доброволните 

формирования се извършва за сметка на общината и на юридическите лица и 
едноличните търговци. 

При необходимост на пострадалото население се раздават вещи от първа 
необходимост, палатки и други от  резерв на Българския червен кръст по ред и условия, 
определени от Междуведомствената комисия  за възстановяване и подпомагане към 
Министерски съвет, по отправено искане на кмета на общината,  съгласно  разчетите  и 
необходимостта  на пострадалите  обекти разположени на територията на Община град 
Брусарци. 
 

Финансово осигуряване  
- Разходите, свързани с предварително осигуряване на ресурси за провеждането 

на спасителни работи при възникване на бедствия се усвояват от бюджета на 
общинската администрация и от бюджетите на обектите разположени на територия на 
общината. 

- Непредвидените допълнителни разходи за провеждането на спасителни работи 
се осигуряват ежегодно със Закона за държавния бюджет на Република България за 
съответната година, а за последващите в зависимост от техните размери  с нормативни 
актове на Министерски съвет. 

- Средствата се заявяват пред Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерския съвет с мотивирано искане за предоставяне на 
финансова помощ и се усвояват след решение на комисията. Размерът на исканата 
финансова помощ се доказва с представяне на  копия от първичните финансово 
счетоводни документи или финансови разчети за необходимите разходи. 

 
 

РАЗДЕЛ VІІІ 
НАЧИНИ ЗА ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ НА 

ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИСТЕМА 
 

Взаимодействието и координацията на съставните части на Единната спасителна 
система се осъществява чрез оперативния център (ОЦ) на ПБЗН-МВР Монтана. 

 
Оперативният  център на Министерството на вътрешните работи: 
 
- приемат и оценяват информация за възникнали бедствия; 
- уведомяват компетентните съставни части на Единната спасителна система и 

координират по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни 
процедури; 

- извършват ранно предупреждение и оповестяване на органите на 
изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението 
при бедствия;  

- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния 
управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия 
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнително сили и 
средства.  

Предаване на информация между органите на изпълнителната власт и между 
съставните части на Единната спасителна система при подготовката за реагиране при 
бедствия и при провеждането на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи се осъществява и чрез комуникационно информационната система за 
управление при бедствия и аварии. 
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КМЕ Т Н А О БЩИ Н А  
Щаб за изпълнение на 

общинския план 

М И Н И С Т Е Р С К И  С Ъ В Е Т  

Други сили и средства на 
ЕСС 

Предприятията, осъществяващи електронни съобщения, са длъжни да 
съдействат на Министерството на вътрешните работи  за осъществяване на 
комуникациите при бедствия и аварии на Националната система за спешни повиквания 
с единен европейски номер за спешни повиквания 112. 

Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна 
система, участващи в спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи в 
района на бедствието се извършва от ръководителя на място. 

Ръководител на място е ръководителят на териториалното звено на Главна 
дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" или оправомощено от него 
длъжностно лице, освен в случаите на епидемии и епизоотии. 

В случаите на епидемии и епизоотии ръководител на място е ръководителят на 
Районната здравна инспекция или на Областната дирекция по безопасност на храните. 

Ръководителят на място при провеждане на спасителни и неотложни аварийно-
възстановителни работи има право да: 

- забрани или ограничи влизането на лица в мястото на намеса;  
- нареди временно извеждане на лица от мястото на намеса;  
- разпореди незабавно извършване и спиране на строежи, строителни работи, 

теренни преустройства или събаряне на сгради и съоръжения или части от тях с цел 
намаляване или отстраняване на рисковете от възникналото бедствие; 

- поиска от юридически или физически лица предоставяне на лична или 
материална помощ; 

- създаде щаб на ръководителя на място с представители на участващите екипи 
от единната спасителна система;  

- раздели мястото на намеса на сектори или на участъци, да определи техни 
ръководители, да им възлага задачи, както и да разпределя сили и средства за тях. 
 

С И С Т Е М А  З А  У П Р А В Л Е Н И Е  И  В З А И М О Д Е Й С Т В И Е  П Р И  
Б Е Д С Т В И Я  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

СИЛИ ЗА РЕАГИРАНЕ В ОБЕКТА 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 

Щаб за изпълнение на областния план   

 

Щаб за изпълнение на ведомствения план  

МИНИСТЕРСТВО 
на вътрешните работи МИНИСТЕРСТВА, 

ВЕДОМСТВА, 
АГЕНЦИИ 

СИЛИ  
ЗА РЕАГИРАНЕ 

НА 
 

ЕДИННАТА 
СПАСИТЕЛНА 

СИСТЕМА 
 

 Обл. У-НИЕ 
“ПБЗН” 

 ОД МВР 
 ЦСМП 

ОЦ 
(областен) 

ЕЕН тел. 112 

ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ 

Ръководител  
на място 

ОБЕКТИ ОТ НАЦИОНАЛНОТО СТОПАНСТВО 
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Взаимодействието между областните и общински органи, участващи в защитата 
на населението при бедствия се организира от областвият управител или негов 
заместник и от кмета на община град Брусарци, като се уточнява: редът за изнасяне и 
разполагане в района и подхода към огнището на поражение; участъците и режима на 
работа и  видовете осигурявания. 

При сложна обстановка с тежки последици и при необходимост от нарастване на 
обстановката, организирането на взаимодействието се осъществява от Министъра на 
вътрешните работи и/или от оперативна група, развърната на мястото на бедствието.  

Ръководителите на областни звена координират и ръководят дейността на 
общинските си структури и на допълнителните сили, поставени под тяхно 
разпореждане. 
 

РАЗДЕЛ  ІХ. 
РЕДА ЗА РАННО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ И ОПОВЕСТЯВАНЕ НА 

ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, НА СЪСТАВНИТЕ ЧАСТИ 
НА ЕДИННАТА СПАСИТЕЛНА СИТЕМА И НАСЕЛЕНИЕТО ПРИ 

ОПАСНОСТ ИЛИ ВЪЗНИКВАНЕ НА БЕДСТВИЯ 
 

При възникване на бедствия, аварии и катастрофи оперативния  дежурен в 
общинската администрация получава информация от контролните и надзорни органи, 
длъжностни лица от обекта на събитието и от отделни граждани. 

Навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт, съставните 
части на единната спасителна система и населението  от общината за видовете опаснос-
ти се осъществява, съгласно изготвената схема за оповестяване от оперативния дежур-
ен на общинската администрация и по действуващата комуникационно информационна 
система на Министерството на вътрешните работи (ОЦ) с използване на 
далекосъобщителна мрежа на БТК-ЕАД, Българската национална телевизия, 
Българското национално радио, операторите (мобилни, кабелни и ефирни), 
осъществяващи радио-и/или телевизионни дейности, местни средства за масово 
осведомяване. 

Навременното  уведомяване на органите на изпълнителната власт се извършва 
със сигнал “БЕДСТВИЕ”, а на населението - съгласно “Таблицата за сигналите при 
различните видове  опасности и средствата за предаването им”. 

Оперативният дежурен в общинската администрация информира незабавно  
кмета на общината, а според обстановката и дадените от кмета указания други членове 
на  Щаба за изпълнение на общинския план за защита при бедствия и за 
взаимодействие с щабовете по чл.62а, ал.2, чл.63, ал.2, и чл.64, ал.1, т.10 от Закона за 
защита при бедствия. Чрез информационната система  дежурния информира 
оперативния дежурен в Областната администрация. 

При възникване на кризисна ситуация  Кмета на общината,  лично или чрез своя 
пресцентър запознава представители на средствата за масова информация с 
обстановката, след което лично със съдействието на медиите информира населението 
за създалата се ситуация и предприетите мерки за защита. 

Населението периодически и според обстановката се информира за развитието 
на събитията и получава указания за поведението и действията си от средствата за ма-
сова информация. Съдържанието на излъчената информация и указанията се дават от 
пресцентъра на общината. 

Действащите медии осигуряват  възможност за включване в ефир чрез преки 
канали. Те оказват съдействие при подготовката на населението за защита. При 
поискване от оперативния комуникационно-информационен център на Единната 
спасителна система те излъчват незабавно и без изменение на съдържанието и смисъла 
неотложната информация необходима за защитата на населението. 
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 Ред за уведомяване на органите на единната спасителна система   
 
Координацията  на съставните части на единната спасителна система се 

осъществява чрез  Оперативния център на ГД «Пожарна безопасност и защита на 
населението» на Министерството на вътрешните работи 

Уведомяването за станали бедствия на територията на общината се предава на 
съставните части на единната спасителна система чрез Оперативния център  на Главна 
дирекция «Пожарна безопасност и защита на населението» -МВР изграден и на 
областно ниво. 

 Оперативниия център на ГД «ПБЗН» - МВР: 
-  приема и оценява информация за възникнали бедствия; 
- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната дейност на основата на стандартни оперативни процедури; 
-  извършва ранно предупреждение и оповестяване на органите на 

изпълнителната власт, съставните части на единната спасителна система и населението 
при бедствия;  

- по искане на ръководителя на място, на кмета на общината или на областния 
управител организират включване на предвидените в плановете за защита при бедствия 
съставни части на единната спасителна система, както и на допълнително сили и 
средства.   

 
 
 

СЕКРЕТАР НА ОБЩИНСКИЯ ЩАБ ЗА  ИЗПЪЛНЕНИЕ 
НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ  БРУСАРЦИ  
……………………………../К.ПЕТРОВА/ 
 

 
 
 
Б. ПРИЛОЖНА ЧАСТ – СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ПЛАНОВЕ 

 
 
 ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЯ ПРИ НАВОДНЕНИЕ 
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