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ВЪВЕДЕНИЕ 
 
Планът за защита при усложнена зимна обстановка  е основен ръководен документ, 

определящ мероприятията по защита на населението, животните и материалните ценности 
при възникване на усложнена зимна обстановка, както и организацията за провеждане на 
спасителни и  неотложни аварийно-възстановителни работи. 

 
І. ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
1. Основание за разработване 
Планът за защита при усложнен зимна обстановка е разработен въз основа на чл. 65, 

ал.1, и във връзка с  чл. 9 от Закона за защита при бедствия (ДВ. Бр. 102 от  19 декември 2006 
г., изм. ДВ. бр.80 от 14 Октомври 2011г…. изм. и доп. ДВ. бр.53 от 27 Юни 2014г..)  

 
2. Цел на плана: 

 Създаване на оптимална организация за  извършване на своевременно 
прогнозиране на  характера и последствията при възникване на усложнена (бедствена) зимна 
обстановка; 

 Изграждане на подходяща групировка от органи за управление, сили и 
средства и успешно осъществяване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни 
работи в засегнатите райони; 

 Организиране на стройно и гъвкаво управление на спасителни и неотложни 
аварийно-възстановителни работи; 

 Определяне и разпределяне на отговорностите и задачите на органите на 
изпълнителната власт и взаимодействието помежду им при възникване на усложнена зимна 
обстановка; 

 Осигуряване на основа за възстановяване на нормалните условия за социален и 
икономически живот след бедствена зимна обстановка; 

 
3. Основни задачи 
3.1. Анализ на възможните снегонавявания и обледявания, и извършване на прогноза за 

последиците от тях. 
3.2. Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от тях: 

 Подготовка на пътната мрежа; 
 административно-организационни. 

3.3. Създаване на стройна и гъвкава организация за управление и бързото разчистване 
на снегонавяванията по пътища и осигуряване на проходимостта им. 

3.4. Създаване на групировка от сили и средства за провеждане на спасителни и 
неотложни аварийно-възстановителни работи. 

3.5. Разпределение на задълженията и отговорностите на органите на изпълнителната 
власт и организиране на  взаимодействието им. 

3.6. Средства и ресурси, предвидени за ликвидиране на последиците от бедствена зимна 
обстановка и реда за тяхното оповестяване и управление. 

3.7. Извършване на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи и 
всестранно осигуряване на населението от пострадалите райони. 

3.8. Информиране на населението и даване на указания за поведение и действия. 
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ІІ. АНАЛИЗ НА ВЪЗМОЖНАТА БЕДСТВЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА НА 
ТРИТОРИЯТА НА ОБЩИНАТА И ПРОГНОЗА ЗА ПОСЛЕДСТВИЯТА ОТ НЕЯ. 

 
1. Анализ на възможната обстановка и прогноза на последствията. 
Снежни бури, снегонавявания и обледявания се проявяват в периода м. ноември - м. 

април, вследствие на което се създават бедствени ситуации със затрупване на превозни 
средства и хора, спиране на движението по пътищата и изолиране на населени места, 
скъсване на далекопроводи, и възникване на повреди по комунално -енергийните системи.  
Нарушават се нормалните условия за живот и дейност в населените места, застрашава се 
живота на хора,  животни и се понасят големи материални щети. 

 
Снегонавяванията създават преспи, в които може да попаднат превозни средства и 

хора, довеждат до временно затваряне на пътища. Разчистването на тези участъци и 
провеждането на спасителни работи е изключително трудно, особено когато се извършват в 
условия на продължаващи интензивни снегонавявания. 

Най-често снегонавявания се получават на: 
 път  - Брусарци - Смирненски 
 път  - Смирненски – Буковец – Одоровци    
 път  - Брусарци – Дъбова махала – Киселево  
 път  - Василовци – Дондуково – Крива бара – Княжева махала 

 При ниски температури, особено при  превалявания от дъжд или мокър сняг, 
възникват заледявания на пътната настилка и обледявания по комунално-енергийните 
мрежи. Често пъти обледяванията са повсеместни и обхващат големи територии.   

Най-сериозни последствия от обледяване и снегонавяване възникват на 
невралгичните участъци от пътната мрежа / при наклон над 4 %, тесни и усойни места, 
завои с малък радиус и др/: 
          - Смирненски-Монтана  в участъците :   баирите между с. Смирненски и с.Славотин;  
 - Смирненски – Буковец – Одоровци – почти целия участък 
 - Дъбова махала – Киселево  

При снегонавяване временно се преустановява движението на влаковете по ж.п. 
линии. 
 Най-застрашени от обледяване и скъсване са електропроводите от 20 киловолта, 
особено в отритите равнини райони:гр.Брусарци с.Смирненски, Василовци, с.Дондуково и 
с.Крива бара, вследствие на което без ел. захранване ще останат: с. Киселево, с. Княжева 
махала, с.Дъбова махала, с. Буковец, и  с. Одоровци.  
 При сух снеговалеж и силен вятър е възможно попадане на сняг в трансформатори  и 
временно  спиране на ел. захранването в отделни квартали и цели населени места.  
 Най-уязвими съоръжения по водоснабдиелните системи при усложнена зимна 
обстановка са помпените станции.  
 При преустановяване на ел. захранването последните спират работа и се 
преустановява подаването на вода към населените места. Помпени станции има при следните 
населени места с.Крива бара, с.Смирненски и с.Дондуково,  чрез които се водоснабдяват - 10 
населени места от общината Най-тежка обстановка ще възникне при спиране работата на 
помпената станция при с.Крива бара, без водоснабдяване ще останат: гр. Брусарци, с. Крива 
бара, с. Киселево , с. Княжева махала.  

При изключително ниски температури възникват много аварии по водопроводните 
системи, което довежда до временно преустановяване на централното водоснабдяване. 
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Заплаха за населението представляват и ледените висулки по сградите, които се 
образуват при топенето на снега и последващо застудяване. 

От тежестта на снежната покривка и при снеготопене са застрашени от повреди и 
разрушаване  покри на сгради, особено тези които са по-стари и не са поддържани, а също 
така козирки и др. 

 
 
2. Категоризация на  критичната инфраструктура по степени на уязвимост от 

усложнена зимна обстановка. 
 

  Пътища и пътни съоръжения  
 

В следствиe на снегонавяванията и обледяванията се разрушава пътната настилка, 
което е предпоставка за възникване на пътно-транспортни произшествия. 

Най-сериозно ще бъдат засегнати пътищата с остаряла и износена настилка като: 
- пътя Монтана - Лом, особено в участъка около с. Смирненски и между селата Крива 

бара – Дондуково; 
- пътя Смирненски – Буковец – Одоровци, където при снеготопене се получава 

свличане на камъни и земна маса в участъка между селата Буковец и Одоровци 
- пътя Дъбова махала – Киселево  
Уязвими са  пътните съоръжения:  
- моста при село Крива бара  
- моста на главния път в село Смирненски  
- “Синия мост” на река Нечинска  в гр.Брусарци – пътя за жп.гарата  
 
  В и К системи и съоръжения 

 
        - При крупна авария в помпена станция на В и К с. Крива бара  ще бъде преустановено 
подаването на вода на гр. Брусарци селата Крива бара и Княжева махала. 
        - При крупна авария в помпена станция на В и К  с.Василовци в местността “Багачина”  
ще бъде преустановено подаването на вода на село Василовци и селата Расово  и Аспарухово 
общ.Медковец 
 - Застрашени от замръзване са откритите напорни водопроводи в с.Буковец и с.Крива 
бара. 
 

  Електропреносни мрежи и съоръжения  
 

От елктропреносната мрежа най-тежки последици ще настъпят при обледяване на 
проводниците или при мокър сняг. Това ще доведе до късане на проводници и временно 
изключване на далекопроводи, което ще наложи изключването на ел. захранване на населени 
места. 

От елекропреносната мрежа най-уязвими и с тежки последици за населението и 
икономиката на областта са: 

- далекопроводите по откритите места; 
- подстанцията в гр.Брусарци; 
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         3.  Изводи: 
 

 При усложнена (бедствена) зимна обстановка най-уязвими в областта ще са пътищата, 
електропреносната мрежа и В и К системите и съоръжения. 

 Ще има закъсали автомобили, затворени пътища, изолирани населени места, вили и 
други сгради с масово пребиваване на хора. 

  Риск за живота на хора има за попадналите в преспите превозни средства,  изолирани 
хора в вили и населени места, особено болни, на които не може да се окаже своевременна 
медицинска помощ. 

  Ще бъде нарушено електроснабдяването и водоснабдяване в много населени места. 
 Движението на транспорта ще бъде силно затруднено, а по някои пътища и в 

населени места ще бъде преустановен. 
  Необходимо е предварително планиране и ресурсно осигуряване на мероприятията за 

защита на населението и организиране и провеждане на своевременни и ефективни 
спасителни  неотложни аварийно възстановителни работи. 

  Значително ще бъде затруднено управлението на органите, силите и средствата, 
както и набирането на информация от засегнатите райони. 

 
ІІІ. МЕРКИ ЗА ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ ИЛИ НАМАЛЯВАНЕ НА 

ПОСЛЕДИЦИТЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА. 
 
1. Възстановяване/изграждане на съоръжения държавна собственост. 
1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване или изграждане. 
Основните критерии са свързани с влияние на съоръженията върху защитата на : 
-  население; 
-  важни комуникации – пътища, ж.п. линии, ел. съоръжения, В и К съоръжения; 
- животновъдни ферми; 
Приоритетно ще се възстановяват или изграждат съоръжения, които са свързани със 

защита на хората и осигуряване на нормални условия за живот и дейност. 
1.2. Набелязване на конкретни съоръжения за възстановяване или изграждане. 
 

2. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. 
 
2.1. Отговорни длъжностни лица от общинска администрация за организиране и 

провеждане на обучението. 
  Обучението на органите за управление – Общински съвет за сигурност и Общинския 

щаб за изпълнение на плановете за защита при бедствия при /бедствена/ зимна обстановка се 
организира от кмета на общината. Непосредственото ръководство на обучението се 
осъществява Гл.експерт ЗН, отговарящ по въпросите на защитата. 

Обучението се осъществява чрез: 
- изучаване на функционалните задължения от членовете на органите за 

управление; 
- изучаване на плана за защита  и отговорностите на отделните институции; 
- провеждане на тренировки по усвояване на плана – по привеждане в готовност 

на съответните органи; по оценяване на конкретни обстановки и вземане на решения за 
провеждане на защитни, спасителни  неотложни аварийно-възстановителни работи 
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(СНАВР); по управление на защитните и СНАВР; по материално-техническото осигуряване 
на мероприятията и други; 

- провеждане на учения за усвояване на плана. 
 

  Обучението на силите за реагиране се организира и провежда от самите институции 
към които са изградени. 
 

 Обучението на доброволните формирования се организира от кметовете на 
общини. 

- в курсове за подготовка и преподготовка в специализирани центрове и школи; 
- преминаване на обучение на различни специалисти от отделните формирования в 

специализирани курсове, провеждани от съответните министерства и ведомства;  
- самостоятелно обучение в рамките на  съответните единици по програми, залегнали в 

годишните планове; 
- участие в тактико-специални занятия и учения. 
 Обучението на силите на фирми и дружества се организира от ръководителите 

на самите обекти. 
 
 

  Обучението на населението 
Подготовката на работещото население се организира от ръководителите на самите 

обекти и учреждения чрез раздаване на информационно – образователни материали и 
групово обучение. 

Обучението на неработещото население се организира от кметовете на общини и се 
извършва главно чрез излъчване на материали по медиите, касаещи правилата за 
самозащита  и взаимопомощ при възникване на бедствия. 

 
2.2. Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за 

управление, съставните части на Единната спасителна система и населението при възникване 
на бедствия. 

Ученията се планират, организират и провеждат както следва: 
        - областни – от областния управител с участието на органи за управление и сили от 
единната спасителна система: областни, общински и обектови; 
        - общински – от кметовете на общини с участие на общински органи и сили, сили от 
Единната спасителна система, обектови органи, сили и население; 
        - обектови – от ръководителите на обекти - с участие на обектови органи и сили и сили 
от Единната спасителна система.. 

 
2.3. Източници за финансиране 
Обучението на органите за управление, силите за реагиране и населението се 

финансира както следва: 
- общинските органи за управление и сили – от кметовете на общини чрез собствени 

средства или със средства чрез МКВП към МС ( при учения, обучение  на доброволните 
формирования и др.); 

- обектовите органи и сили – от ръководителите на обекти чрез собствени средства; 
- силите на Единната спасителна система – от самите институции, към които са 

изградени силите. При участие в учения – от самите организатори на ученията. 
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3. Дейности за намаляване на риска. 
 
Дейностите за намаляване на риска са насочени към: 
- провеждане на ефективен контрол на  критичната инфраструктура, която  при 

бедствена зимна обстановка ще бъде засегната и предприемане на мерки за привеждането и в 
безопасна експлоатация, както и повишаване на устойчивостта и ( ремонт на пътища, 
привеждане в изправност на пътни съоръжения и др., подмяна на ел. и ВиК съоръжения и 
др.); 

- осигуряване на необходимите сили и средства за своевременно реагиране при 
затваряне на пътища, аварии по ел. преносната мрежа и ВиК системи; 

- организиране на своевременно оповестяване и информиране на населението за 
обстановката, както и даване на своевременни указания за поведени и действия. 

- всестранно осигуряване на населението, изолирано при бедствена зимна обстановка. 
 
ІV. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ 

 
1. Организация на действията на органите за защита при усложнена (бедствена) 

зимна обстановка в областта. Начин на взаимодействие между органите на 
изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за защита при 
бедствия и координация на СНАВР. 

 
1.1. Ръководство на организацията на действията на органите за защита при усложнена 

(бедствена) зимна обстановка. 
Ръководството на защитните, спасителните и неотложни аварийно-възстановителни 

работи  се извършва от кмета на общината. 
При възникване на бедствена зимна обстановка на територията на общината кмета 

изпълнява следните задачи: 
           - обявява бедствено положение на територията на общината или на част от нея; 
           - извършва обмен на информация с оперативния комуникационно-информационен 
център на „Пожарна безопасност и защита на населението” и може чрез него да привлича 
допълнителни сили и средства; 
          - организира, координира и контролира процеса на подпомагане и възстановяване при 
бедствия; 
          - координира спасителните и неотложните аварийно-възстановителни работи, 
възникнали на територията на общината.   

За изпълнение на горните задачи кмета на общината създава щаб за изпълнение на 
плановете за защита при бедствия/ Приложение 1/. 

В щаба за изпълнение на плановете за защита при бедствия влизат ръководни 
длъжностни лица от общинска администрация и ръководители на институции, имащи 
отношение по защита при възникване на бедствена зимна обстановка. 

 
1.2. Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт и връзки с 

областните и национални структури за защита при бедствия и координация на СНАВР. 
  Щаба за изпълнение организира взаимодействието между органите на 

изпълнителната власт и връзките с областните и национални структури за защита при 
бедствия, както и провеждането на защитните, спасителните и неотложните аварийно-
възстановителни работи. 
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  Координацията на съставните части на единната спасителна система се осъществява 
чрез Оперативно комуникационно-информационния център  към Областно управление 
”Пожарна безопасност и защита на населението”-Монтана. 

ОКИЦ изпълнява следните задачи: 
- приема и оценява информацията за възникналите бедствия; 
- уведомява компетентните съставни части на единната спасителна система и 

координира по-нататъшната им дейност; 
- уведомява органите на изпълнителната власт за възникналите бедствия; 
- включва допълнителни сили  средства на основната и други съставни части на 

единната спасителна система по искане на кмета на община или ръководителя на място. 
- предава информации между органите на изпълнителна власт и между съставните 

части на  единната спасителна система при подготовката за реагиране и при провеждане на 
СНАВР. 

  Взаимодействието и координацията между частите на единната спасителна система, 
участващи в СНАВР в района на бедствието се извършва от ръководител на място. 
Ръководителят на място е Експертът „Защита на населението” в община Брусарци. 

 
 
1.2. Регистър на силите и средствата на областта за реагиране и ликвидиране на 

последиците при усложнена зимна обстановка. 
 

- общински – доброволни и др. сили; 
- териториални структури на министерствата и  ведомствата – УПБЗН Брусарци; 
- търговски дружества и еднолични търговци; 
- други 

 
2. Организация на поддържане на пътната мрежа в областта при зимни 

условия. 
2.1. Организация на поддържане на пътната мрежа в община Брусарци при зимни 

условия / Приложение № .../. 
 
 
V.РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА ВЛАСТ, 

СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ УСЛОЖНЕНА ЗИМНА ОБСТАНОВКА. 
 
1. Системи за оповестяване/предупреждение в община Брусарци. 

1.1. Системи за оповестяване/предупреждение 
Основната цел на организацията на оповестяването и комуникациите е да се 

организират и поддържат стабилни далекосъобщения на  базата на: 
- мрежите на обществените далекосъобщителни оператори; 
- автоматизираната система за оповестяване (АСО) - техническия комплекс за 

оповестяване (ТКО); 
- кабелни и мобилни далекосъобщителни оператори. 
Населението на територията на общината се известява по средствата за масово 

осведомяване. 
За даване указания и ръководство на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи се използуват местните радиоуредби, мобилни сирени, мегафони и 
др. средства за озвучаване. 
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 Дежурните по общински съвет за сигурност оповестяват общинския щаб за 

изпълнение на плановете за защита  и общинските сили и средства по разпореждане от кмета 
на общината, за което докладват на дежурния по областен съвет за сигурност. 

 
1.3. Схеми за оповестяване. 
 
Общинския щаб за изпълнение се привежда  в готовност по сигнал “БЕДСТВИЕ”. 

Личният състав заема работното си место в заседателната зала на общинска администрация и 
пристъпва  към изясняване на обстановката и вземане на решение за организиране и 
провеждане на спасителни и неотложни аварийно-възстановителни работи. 

Време за привеждане в готовност на Общинския щаб за изпълнение: 
            -    в работно време - до Ч + 30мин. 

    -    в извън работно време -  Ч + 60 мин.    
 
VІ. МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЛЕНИЕТО, РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА 
ПРЕДВИДЕНИТЕ МЕРКИ.  

 
1. Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост при повече от една бедстващи общини. 
 
1.1. Отговорни длъжностни лица, координиращи нуждите от храни, вода, 

медицински изделия, лекарствени продукти и други. 
За извършване координация на нуждите от храни, вода, медицински изделия, 

лекарствени продукти и други се сформира работна група в състав: 
- Наталия Димитрова  от Общинска администрация – ръководител на групата; 
- Ангелина Антова – Социален работник към Домашен социален патронаж 
- Здравка Цветанова – Мед.сестра – ОДЗ “Синчец” гр.Брусарци 

1.2. Длъжностни лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински 
изделия, лекарствени продукти и други. 

Оценката на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и 
други се извършва от работни групи, назначени от кмета на общината. Те предават данните 
на Областната работна група за координация, която ги обобщава и предприема мерки за 
осигуряването им. 

 
2. Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост между две и повече 

общини. 
 
2.1. Длъжностни лица от Областно пътно управление /ОПУ/, отговорни за 

организиране и координиране на дейностите по разчистването. 
Дейностите по разчистването на пътищата от републиканската пътна мрежа и 

осигуряване на проходимостта им ще се организират и координират от н-к отдел „Пътно 
поддържане” при ОПУ и началниците на районните пътни служби Монтана и Лом. 

Разчистването на пътищата от общинската пътна мрежа ще се организира и 
координира от кмета на общината. 

 
2.2. Регистър на наличната техника и местонахождението / Приложение № .../. 
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За разчистване  на пътищата и извличане на закъсали автомобили ще се използва 
предимно собствена техника и техника на земеделските производители в общината. 

За разчистване на пътища и извличане на закъсали автомобили ще се използва и 
друга техника, собственост на териториалните структури на министерствата и ведомствата, 
фирми и дружества на територията на областта. 

Силите на ОУ „ПБЗН”-Монтана ще се използват за: 
- разузнаване за изясняване на  обстановката по пътищата, включително и затворени 

пътни участъци; 
- извличане на закъсали тежки машини и тирове; 
- направа на проходи; 
- участие в СНАВР при катастрофи; 
- подвозване на храна, вода и стоки от първа необходимост на изолирани хора; 
- транспорт на болни до болничните заведения; 
- превозване на екипи на ел. разпределение, ВиК и др. до труднодостъпни райони; 
- други, касаещи защитата на населението. 
 
3. Организация на комуникациите в общината. 
 
3.1. Налични средства и възможности за комуникация/ директни телефонни връзки, 

обходни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и интернет връзка/ на 
общината с околния свят – ОКИЦ, с общините на областта със съседните области и населени 
места, с длъжностни лица от общините и областта / Приложение №.../: 

 Общински щаб: 
- преки телефонни връзки с: Общинския щаб, ОбСС и потенциално опасни обекти; 
- директни телефонни връзки 
- мобилни телефонни връзки  
- факс; 
- интернет 
 
4. Законност и ред при бедстваща община. 
4.1. Длъжностно лице отговарящо за реда и законността в общината. 
Заместник кмета отговаря за реда и законността в общината. Той ще извършва 

координиране и съгласуване  на действията на специализираните органи по спазването на 
реда и законността. 

4.2. Ред за координация/съгласуване на дейността на специализираните 
изпълнителни органи с длъжностното лице от общината, отговарящо за реда и 
законността. 

Началника на РПУ Брусарци е член на Общинския щаб за координация той участва 
при оценката на обстановката и вземане на решения за провеждане на защитните и СНАВР. 
Той организира свеждането на задачите пред органите на полицията и организира 
изпълнението им. Съгласува и отчита действията си с отговорника по реда и законността към 
областна администрация.  

При установяване на нарушения на законите, които представляват престъпления, 
отговорникът по реда и законността сезира органите на прокуратурата. 

 
5. Логистика при бедстваща община. 

 
5.1. Метеорологично осигуряване. 
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Метеорологичното осигуряване се организира с цел получаване на диагностична и 
прогностична информация за метеорологичната обстановка и предоставянето й на органите 
за управление за оценка на обстановката и предприемане на адекватни превантивни и 
защитни мероприятия. 
 Органите на Националния институт по хидрометеорология /НИХМ/  издават 
краткосрочни прогнози за синоптичната обстановка  и неблагоприятните атмосферни 
явление за срокове до 6 часа и  до 3 денонощия, както и дългосрочни прогнози за 7 и повече 
денонощия. 

Щаба за изпълнение получава информация за метеорологичната обстановка  от 
Хидрометеорологична обсерватория Монтана и организира свеждането й до кметовете. 
Данни за метеорологичната обстановка се получават и от  НИХМ чрез централните средства 
за масови осведомяване.  
 

 Разузнаване. 
Разузнаването се организира за своевременно доставяне на пълна и достоверна 

информация  за обстановката на органите за управление за вземане на целесъобразни 
решения. 

Разузнаването изпълнява следните задачи: 
 изяснява проходимостта на пътищата, броя и вида на закъсалите 

превозните средства ; 
 уточнява участъците и районите със снегонавяване,  попадналите в 

преспите превозни средства, хора и нуждаещи се от медицинска помощ; 
 уточнява районите на обледяване и последствията от тях; 
 открива повредите по комунално-енергийната мрежа. 
 други. 

Разузнаването се организира и осъществява от Оперативната група на Щаба за 
изпълнение на плановете за защита със сили на специализираните институции.  Силите за 
разузнаване се осигуряват с високо проходима техника и подвижни свързочни средства.   
  

5.3. Медицинско осигуряване. 
Целта на медицинското осигуряване е да окаже своевременно спешна, долекарска и 

лекарска медицинска помощ на пострадалите, както и предприемане на мерки за 
недопускане възникване на епидемии в населени места останали без водоснабдяване. 

Медицинското осигуряване се осъществява от /Приложение N ... /: 
    екипи на спешна медицинска помощ /ЦСМП/  Лом - 1 бр.; 
 от общинските медицински сили – 4бр:  
 Частни лекарски практики – 5 бр. /в кметства/ с 5 ч. мед. персонал; 
 силите на отдел ”АСД” на ОУ”ПБЗН”-Монтана, когато е невъзможно екипите 

на ЦСМП да достигнат до пострадалите; 
 
5.4. Осигуряване на обществения ред. 
  РПУ осигуряват пропускателната способност по маршрутите. Съвместно с 

Областно пътно управление организират затваряне на пътища и пренасочване на движение. 
Органите на пътната полиция осъществяват засилен контрол  за оборудване на автомобилите 
за движение при зимни условия. Те осъществят и контрол на техническото състояние на 
техниката на пътноподържащите фирми, участващи в снегопочистването и действат при 
усложнена зимна обстановка. 
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Органите на МВР организират охраната и спазването на обществения ред в 
населените места.  
 

5.5. Материално-техническо осигуряване. 
Материално-техническото осигуряване включва: 
 изхранване на личния състав от силите участващи в спасителните и аварийно-

възстановителни работи /СНАВР/; 
 осигуряване на храна, хранителни продукти и вещи от първа необходимост на 

населението, попаднало в бедстващи райони; 
 осигуряване на необходимите количества гориво-смазочни материали, инертни 

материали и промишлена сол за опесъчаване и борба със заледяването на пътищата; 
 осигуряване на необходимите резервни части и материали за провеждане на 

аварийно-възстановителните работи. 
Бедстващото население временно се настанява, изхранва и осигурява с продукти и 

вещи от първа необходимост чрез централизирано снабдяване от общината, раздаване на 
помощи от БЧК, фондации и др. 

Изхранването на личния състав от силите се организира от Щаба за изпълнение, като 
се използва наличната столова база и разнасяне на храна до местата за работа. 

Гориво-смазочните материали се осигуряват от собствениците на техниката и 
автотранспорта и от Областния и общинските щабове.  Списъка на бензиностанциите и 
автоцистерните е даден в   Приложение N ....... . 

Зареждането на транспортните средства с пясък и  сгур се извършва по населените 
места, където са складирани. 

Резервните части и необходимите материали за провеждане на аварийно-
възстановителните работи се осигуряват от институциите, участващи в тях. При 
необходимост се правят заявки до министерствата, централните ведомства  за осигуряване на 
необходимите количества. 
 
 

5.6. Финансово осигуряване. 
 
Финансирането на защитните мероприятия, на спасителните и неотложни аварийно-

възстановителни работи се осигурява от държавния и общинския бюджети, и от 
предоставени дарения и помощи. 
 За изразходените финансови средства от общините, институциите и фирмите при 
бедственото положение се изготвят съответните документи до Постоянната комисия за 
защита на населението при бедствия, аварии и катастрофи към Министерски съвет за 
възстановяване на средствата от резерва на Държавния бюджет. 
 

 
6. Възстановяване на услугите и инфраструктурата в общината. 
 
6.1. Ръководство на дейността по възстановяване на услугите, държавната 

инфраструктура. 
Възстановяването на услугите, извършвани от общинска администрация се 

осъществява под ръководството на заместник кметовете в зависимост от ресорните им 
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направления. Директорите на дирекции в общинска администрация пряко ръководят 
дейността по възстановяването им. 

Инфраструктурата се възстановява чрез: 
 Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 

Министерски съвет. 
Основно направление за възстановяване на услугите и инфраструктурата, засегнати 

при усложнена зимна обстановка е чрез Междуведомствената комисия за възстановяване и 
подпомагане към Министерски съвет. Правилникът за организацията и дейността  на 
комисията регламентира реда и начина за кандидатстване  за средства от резерва на 
държавния бюджет. 

Съгласно правилника кмета на общината кандидатства  директно в 
междуведомствената комисия, като не се изисква становище от областния управител. 

С решения на комисията се отпускат финансови средства за възстановяване на 
обекти и се възлага на областния управител да осъществя контрол по усвояване на 
средствата.  

 собствени средства. 
Собствениците на пострадали обекти финансират възстановяването им със 

собствени средства, като спазват нормативните изисквания за възлагане и контролиране на 
дейностите. 

 Кандидатстване по различни програми. 
Изготвянето на документите и усвояване на отпуснатите средства се извършва 

съгласно изискванията по програмите. 
 
6.2. Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства.  
Заместник кмета  по финансовите въпроси координира дейностите по 

възстановяването и законосъобразното изразходване на финансовите средства.  
За целта  се назначават комисии с представители на дирекция   “Териториално 

селищно устройство”, дирекция „ Административно-правно обслужване и Финанси” и  ТД 
„ПБЗН” и др. институции  

Отделните звена осъществят и самостоятелни проверки и контрол. 
 
6.3. Длъжностни лица, отговорни за определяне на местата и обектите 

(инфраструктурата) за възстановяване; степенуване по важност на обектите и извършване на 
възстановителните работи. 

Кмета на общината назначава  комисия които да извърши проверки и оценки на 
състоянието на засегнатите обекти от бедствието. Те подробно описват нанесените щети, 
изготвят количествено-стойностни сметки за възстановяването им и прилагат  снимков 
материал. 

 
7. Прилагане, преглед и актуализация на плана на областта. 
 
7.1. Начин за усвояване на плана. 
Усвояването на плана се организира от кмета на общината. 
Ежегодно се планират занятия и тренировки по усвояването на плана, а периодично 

– учения с участието на органите за управление,  силите и останалия личен състав. 
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7.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана. 
- от общинска администрация – Кмета на общината, кметовете на кметства, 

заместник кметовете и директорите на дирекции;   
- от институциите, имащи отношение – ръководителите и участниците в работната 

група по разработването на плана; 
 
7.3. Участващи в усвояването на плана. 
Всички длъжностни лица от общинска администрация и институциите, имащи 

отношение по реализирането на плана участват в усвояването, като: 
- Общинския щаб за изпълнение на плановете за защита при бедствия, дежурните 

длъжностни лица – участват  в изучаването на плана, тренировките и ученията по 
усвояването му; 

- останалите длъжностни лица от общинска администрация и институциите – в 
изучаването на плана, усвояване на функционалните им задължения и участия в учения; 

- силите – участия в учения. 
 
8. Ред за въвеждане на плана  
 
При възникване на бедствена зимна обстановка кмета на общината разпорежда 

въвеждането на плана. Плана може да бъде въведен при обявено бедствено положение от 
областния управител или без да е обявено бедствено положение. 

 
VІІ. ФИНАНСОВО ОСИГУРЯВАНЕ НА ПЛАНА 
Финансовото осигуряване на плана ще се осъществява съгласно средствата заложени 

по бюджета на общината. 
 
 
 

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

 
 


