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               І. Общи положения 

А. Основание за разработване на плана. 
 Плановете за защита при аврия в АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества се разработват 
възоснова на чл. 9, ал. (1) от Закона за защита при бедствия(ДВ бр.102 от 19. 12. 2006г. изм..ДВ бр.80 от 14.10.2011 г ). ./. и е разработен 
въз основа на направения анализ на Основния план за защита при бедствия на територията на община Брусарци. 
   
 Б.Цел на плана 
 Плана за защита при авария в АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества се разработва с цел да се 
повиши капацитета на органите за управление и администрацията на местно и национално ниво за организиране и координиране на 
превантивната дейност, за предварително обмислено управление на действията и взаимодействията по време на авария в 
АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества, както и при възтановяване на щетите. 
 
 В. Основни задачи. 
 1.Анализ,оценка и прогнозиране на възможните рискове от авария в АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на 
радиоактивни вещества, които биха възникнали на територията на общината. 

2.Мерки за предотвратяване или намаляване на последиците от тях. 
3.Мерки за защита на населението. 
4.Разпределение на задълженията и отговорните органи и лица за изпълнение на набелязаните мерки. 
5.Средства и ресурси, предвидени, предвидени за ликвидиране на последиците от тях. 
6.Начин на взаимодействие между органите на изпълнителната власт. 
7.Ред за навременното уведомяване на органите на изпълнителната власт и населението при опасност или възникване на авария 

в АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества.  
 

              ІІ.Анализ на възможните последствия при възникване на авария в АЕЦ”Козлодуй” или трансграничен пренос на 
радиоактивни вещества,  и прогноза за последиците от тях.  
              При надпроектна авария в АЕЦ “Козлодуй” съответстваща на седма степен по международната скала “INES” разработена от 
“МААЕ” и разхерметизиране на реактор на територията на община Брусарци  ще се формира усложнена обстановка  В зависимост от 
количеството изхвърлени в атмосферата радиоактивни продукти, посоката и скоростта на средновисокия вятър, територията на 
областта е възможно да се замърси с радиоактивен прах. Следата на радиоактивни продукти ще започне да се отлага най-рано на 7-я - 
8-я час след началото на аварията над община Брусарци, като радиационния фон ще се промени в рамките на 1 Sv/h (при нормални 
стойности - 0,2 Sv/h) и дозови натоварвания в рамките на зонирането за превантивни защитни мерки (радиационна опасност).  
 Ще се повиши дозовото натоварване на населението и повърхностното замърсяване на почви, водоизточници, селскостопанска 
продукция, храни, пътни комуникации и други.  
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            Възможни са завишени стойности на радиоактивност в локални участъци в зависимост от атмосферните условия и височината 
на изхвърляне на техногенните радионуклиди при аварията (наличието на “горещи частици”).   

Радиоактивно заразяване на Община Брусарци е възможно да се осъществи и от трансграничен пренос на радиоактивни 
вещества. 

Причини за това замърсяване могат да бъдат тежки аварии в атомни централи на други държави или ползване на ядрено оръжие. 
Най-тежка обстановка ще се създаде при аварии на атомни централи в съседни страни – Румъния или Сърбия. 

В зависимост от метеорологичните условия, при които ще се извърши утаяването на радиоактивния облак е възможно райони, 
които са по-отдалечени от авариралата централа да са по-силно заразени от останалата част. 

 
    ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА   И   ОСНОВНИ  ЗАДАЧИ, ПРОИЗТИЧАЩИ ОТ НЕЯ  
           
           1.   ИЗВОДИ: 
 
 1. Поради близостта на общината до АЕЦ “Козлодуй” и вероятността флуктуации на приземния и средно висок вятър да са и в 
северозападна посока при надпроектна авария в ядрената централа в значителна степен е възможно радиационно натоварване на 
територията на общината. 
 2. При максимално неблагоприятни за общината параметри на движение на облака с техногенни радионуклиди той ще достигне 
границите и в сравнително кратки срокове, което ще изисква да се проведат успоредно подготвителни и практически мероприятия за 
защита на населението и икономиката.  
 3. Защитните мероприятия ще се провеждат поизборно с готовност за прилагане в пълен обем. 
 4. Радиоактивното замърсяване ще обхване в различна степен територията на общината в рамките на зонирането “радиационна 
опасност” и защитните мероприятия в, кметствата и обектите на икономиката ще се проведат със собствени сили и средства по дадени 
указания и под ръководството на общината и управленческите структури по места и фирми.        
 От горните изводи следва, че усилията на общината, трябва да се насочат към решаването на следните задачи: 
 
           2.  ЗАДАЧИ: 
 
      1.   Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на информационен обмен за своевременно информиране 
и оповестяване на  населението,  силите  и  средствата  за  възникнала  надпроектна авария в АЕЦ “Козлодуй”. 
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 2. Създаване и поддържане на сили и средства за своевременно организиране и осъществяване на необходимите мероприятия 
за бързо опразване и привеждане в готовност за заемане на защитните съоръжения и за херметизиране на жилищни и други помещения 
 3. Осигуряване на необходимите индивидуални средства за защита и създаване на организация за своевременното им раздаване 
и използване. 
      4. Обучение на населението, работниците и служителите за поведение, действие и живот в условия на радиоактивно 
замърсяване. 
      5. Поддържане на система за радиационен контрол на гама фон и развръщане на допълнителни постове за следене на радиацията 
съгласно схемата на формированията. 
 6.  Развръщане на система за дозиметричен контрол. 
         7. Създаване на организация за провеждане на радиометричен контрол на вода, хранителни продукти, почви и други. 
  8. Създаване на организация за извършване на дезактивация на радиационно замърсени участъци. 
 9. Създаване  на  условия  за бързо привеждане на общината в  готовност за работа при екстремни ситуации.  

1. Възстановяване(изграждане)  на съоръжения.   
1.1. Критерии за определяне на съоръжения за възстановяване-съоръженията които бихме могли да възстановим на 

територията на общината  това са съществуващите противорадиационни укрития(ПРУ), като такива са приспособени помещения в 
училищата и детските  градини в общината. В сградите на Дирекция „Социално подпомагане”имаше изградено ПРУ но същото в 
момента е неизползваемо. Критериите по които ще се определят кои, укрития ще се възстановят, са тяхното състояние и значение за 
общината . 

1.2. На този етап поради липса на средства общината не може да възстановява и изгражда ПРУ.   
            2. Експертиза на състоянието на критичните и потенциално опасни обекти и съоръжения.  

На територията на общината няма такива обекти . 
3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и 

населението. 
    3.1.Непрекъснатият контрол на радиационната обстановка в Областта, в частност в Общината се осъществява чрез: 

o Автоматизирана система за външен радиационен контрол на АЕЦ “Козлодуй” – Системата има 10 измервателни станции, 
разположени на площадката на централата и в радиус 1,8 км от нея. Тя непрекъснато следи гама-фона, а при повишаване на 
стойностите измерва и концентрацията на радиоактивния йод. Информацията постъпва в центъра за управление на аварийните 
ситуации. АЕЦ “Козлодуй” извършва и радиационен контрол на околната среда в 100 километровата зона от централата в 36 пункта 
контролира радиоактивното замърсяване на въздуха, почви, води и гама-фон. АЕЦ разполага и с подвижна лаборатория за гама-
спектрометричен анализ на водни, почвени и биологични проби, взети от определени точки. Същата може да измерва мощността на 
дозата в движение по маршрута, както и автоматично да определя приземните концентрации на йод и аерозоли. 

o Сили на общината: 
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        - пост за радиационно наблюдение – осъществява контрол на радиационния гама-фон с прибори за радиационно разузнаване- 
РР-51 М. Информацията за измерените стойности на фона в Общината се събира ежедневно и се предава в Областния съвет за 
сигурност  - Монтана. 

o Национална автоматизирана система за радиационен мониторинг – В Областа е  разположен 1 бр. автоматична станция за 
непрекъснато измерване на радиационния фон. Данните постъпват в Националния център за околна среда. В Монтана е изградена 
радиометрична лаборатория, която е оборудвана с гама-спектрометър , нискофонова алфа-бета система, прибор за повърхностно 
замърсяване, гама-дозиметър и др. Тя извършва гама-спектрометрични изследвания на почви и води.  
      След възникване на радиационна авария в АЕЦ “Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества, поста за 
радиационно наблюдение и оповестяване на общината, Националния институт по метеорология и хидрология, ХЕИ и РИОСВ 
преминават в учестен режим на наблюдение. 

Ранното предупреждение и оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и населението се осъществява от 
дежурните длъжностни лица по действуващата свързочно-оповестителна система с използване каналите на националната съобщителна 
система, българското радио и телевизия и местните радиотранслационни възли и кабелни телевизии. 

3.2.Отговорни длъжностни лица са оперативните дежурни по Об.СС 
4. Обучение на органите за управление, силите за реагиране и населението. 
4.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация за организиране и провеждане на обучението. – за гр.Брусарци и 

общинска администрация главен експерт , ОМП и ГЗ”, а за населението  (като обучение по желание) в населените места кметовете на 
кметства и кметски наместници.  

 4.2.Провеждане на учения, тренировки за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за 
реагиране и населението при авария в АЕЦ ”Козлодуй” или трансграничен пренос на радиоактивни вещества. 

 4.3. Източници на финансиране : 
               -       общински бюджет: 

 -        средства за сключване на договори за абонамент с предприятия собственици на тежка техника(кранове, булдозери, челни 
товарачи др.), крайно необходима за предотвратяване или възстановяване при радиация; 

- средства за провеждане на непосредствени аварийно-възстановителни работи; 
- целево финансиране от държавния бюджет:  
- разходи за формиране на доброволно формирование и сключване/изпълнение на договори с доброволци. 
- усвояване на средства от целево финансиране получено на база изготвени заявки за изграждане/рехабилитация на 

съоръжения за защита по реда на Междуведомствената комисия.  
- усвояване на средства от целево финансиране, получено на базата на проект за изграждане/модернизиране на 

националната система за наблюдение, ранно предупреждение и оповестяване, за сегмента ,,дежурен по областен съвет по сигурност” - 
дежурни сили за реагиране на териториалните органи на държавната власт. 

5.Дейности по намаляване на риска.   
Тук се включват следните мерки: 
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 - Обучение, тренировки на органите за управление и силите за реагиране.  
 - Провеждане на учения за отработване на взаимодействието между органите за управление, силите за реагиране и населението 

при хипотетични бедствия. 
 

ІІ. Взаимодействие между органите на изпълнителната власт.  
1.Организация на действията на органите за защита при бедствия. Начин на взаимодействие между органите на 

изпълнителната власт и връзки с областните и национални структури за справяне със бедствията (ОКИЦ).  
1.1.Общото ръководство на дейностите по защита при бедствие се осъществява от кмета на общината и председател на 

общинския съвет за сигурност и управление при кризи. 
1.2. Щаб за координация – в него влизат представители на местните органи на изпълнителната власт /общинска 

администрация,  У”ПБЗН”,  ПУ,  “ВиК”, ЧЕЗ, и др./ 
Редът за координиране нарастването на групировката от сили и средства необходими за ограничаване на бедствието и 

извършване на спасителните дейности са:  
1.3. Сили и средства за реагиране и ликвидиране на последиците при бедствия; 
1.3.1.Сили и средства за реагиране на застрашените обекти/ТД,ЕТ, и др./ 
1.3.2. Доброволно гражданско формирование  за защита при бедствия ; 
1.3.3.Сили и средства на общината; 
1.3.4. Силите и средства на основните и други съставни части на единната спасителна система У „ПБЗН”, и др. 
1.4. Ред за привличане на допълнителни средства разположени извън общината. 

 
Става чрез мотивирано искане от кмета на общината до ОКИЦ. 
 
ІІІ.Ред за уведомяване на органите на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или 

възникване на бедствие.  
Наличните системи за предупреждение и оповестяване са; 

- Автоматизирана система за външен радиационен  контрол на АЕЦ “Козлодуй”. 
            -    Пост за радиационно наблюдение – дежурен по Об.СС; 

Оповестяването на изпълнителната власт, силите за реагиране и населението при заплаха или възникване на бедствие се 
осъществява от дежурните длъжностни лица по действуващата свързочно-оповестителна система с използване каналите на 
националната съобщителна система, българското радио и телевизия и местните радиотранслационни възли. 

При авария в АЕЦ “Козлодуй” /от 4 до 7 ниво по ИНЕС/, дежурният инженер на смяна оповестява обектовата комисия на АЕЦ, 
обектовите сили, персонала на АЕЦ, населението в зоната за аварийно планиране и информира дежурните по Областен съвет за 
сигурност – Монтана, Оперативния дежурен на Гражданска защита на Република България, Комитета по енергетика и Комитета за 
използване на атомната енергия за мирни цели. 
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Дежурният по Областен съвет за сигурност и управление при кризи – Монтана оповестява общините. 
Дежурният по общински съвет за сигурност и управление при кризи – Брусарци оповестява  председателя на Об.СС, кметствата, 

органите и силите от Общината, предвидени за действие при авария в АЕЦ и докладва на оперативния дежурен на Об.ССУК Монтана. 
Оповестяването на Об.СС се извършва от дежурния по Общински съвет за сигурност по заповед /разпореждане/ на председателя 
Об.ССУК. 

Оповестяването се извършва по предварително разработени и утвърдени схеми по телефон или с повикване. В работно време 
оповестяването завършва до Ч + 5м минути, а в извън работно време – до Ч + 15 минути, от получаването на сигнала.  

Оповестяването на териториалните сили, които по решение на Председателя на Об.ССУК се привличат за работа, се извършва 
от дежурния по Об.СС. Оповестяването се извършва по предварително разработени схеми по телефон или повикване. В работно време 
оповестяването се завършва до Ч + 15 минути, а в извънработно време – до Ч + 30 минути. 

ПРИВЕЖДАНЕ В ГОТОВНОСТ 
По решение на Председателя на Об.СС се привеждат в готовност общинските сили за провеждане на СНАВР. 

Личният състав на Об.СС заема работното си място в работно време до Ч + 30 минути, а извън работно време – до Ч + 60 
минути. 

Схеми за оповестяване /в приложение-1/ 
  

ІV. Мерки за защита на населението.Брой на населението в  община Брусарци и  прираст.       

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  
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 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).  

Населението на община Брусарци постоянно намалява това личи по представената диаграма по данни от НБД „Население” за 
последните няколко години: 

 За периода 2007-2011 г. по данни на НСИ общото намаление е с 691 души. Средногодишното намаление на населението като 
абсолютен брой е 173 души, а като относителен дял той е -3.2%. Темповете на намаление на населението на община Брусарци са по-
високи от тези на област Монтана (- 3.2%) и Северозападния район (-2.3%) и значително над средното ниво за страната (-0.7%).  
 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.  
 
 
  НАСТАНЯВАНЕ НА ЕВАКУИРАНО НАСЕЛЕНИЕ ОТ ЗОНАТА 
           ЗА  АВАРИЙНО ПЛАНИРАНЕ НА А Е Ц “КОЗЛОДУЙ” 
 
 В Брусарци няма развърнати  пунктове за приемане и настаняване от зоната за аварийно планиране. Приемането и 
настаняването на евакуирано население се извършва при необходимост. 
 Мероприятията по приемане и настаняване в съответните населени места се ръководят от съответните комисии по приемане и 
настаняване и кметовете на тези населени места. 

Длъжностните лица от общинската администрация, управляващи местата за временно настаняване  е секретаря на общината и 
кметове на кметства и кметски наместници; 
 

2.Места за временно настаняване при авария в АЕЦ”Козлодуй”. 
2.1. Местата за настаняване на засегнатото население  са училищата в кметствата Василовци, Крива бара, Смирненски и гр. 

Брусарци. 
2.2. Оценка на наличното оборудване – общината не разполага с такова; 
2.3. Длъжностно лице, отговорно за осигуряване  на необходимото оборудване е секретаря на общината и кметове и кметски 

наместници по населени места..  
3.Оценка на нуждите от снабдяване с храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа 

необходимост.  

                                         
1 Данни от преброяване на населението и жилищния фонд, 01.02.2011 г. 
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2.1.  Отговорно длъжностно лице, отговорно за координиране на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени 

продукти и други от първа необходимост е секретаря на общината.  
2.2. Длъжностните лица, извършващи оценка на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други 

от първа необходимост  е гл.експерт социални дейности  и  – кметове на кметства и кметски наместници; 
2.3. Разчет за три дни на нуждите от храни, вода, медицински изделия, лекарствени продукти и други от първа необходимост 

става на база  броя  за временно настаняване население. 
4. Снабдяване на населението с ИСЗ и осигуряване на радиационен контрол на облъчването и замърсяването.  
4.1. Отговорно длъжностно лице, на дейността за снабдяване с ИСЗ е секретаря на общината.  
4.2. Наличното оборудване е собственост на общината и се намира в гр.Брусарци и при нужда се извозва по населени места. 
4.2. Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо дейността снабдяване на населението с ИСЗ и осигуряване 

на радиационен контрол на облъчването и замърсяването е гл.експерт “Образование, ОМП и ЗН”. 
5. Организация на комуникациите.  
1.1.Налични средства за комуникация са - използване на каналите на съобщителната система, стационарни телефонни връзки, 

мобилни телефонни връзки, интернет; 
1.2.Телефонен указател , позивни и е- meil адреси на отговорни институции и длъжностни лица /в приложение №1/ 
1.3. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо комуникациите е секретаря на общината. 
6. Законност и ред .  
6.1. Длъжностно лице, отговарящо за реда и законността е началникът на ПУ Брусарци. 
6.2. Координация/съгласуване на дейността на специализираните изпълнителни органи и длъжностно лице от общинска 

администрация, отговарящо за реда и законността е зам. кмета .  
7. Логистика.  
7.1.Задачи и отговорни длъжностни лица участващи в логистиката. 

- Да осигури формированията със материали, дрехи и храна при провеждане на СНАВР. 
- Да осигури зареждането на участвуващата в СНАВР техника с ГСМ и ремонтирането и при нужда. 
- Отговорно длъжностно лице от общинска администрация за осъществяване на логистиката  е  секретаря на общината. 

7.2. Ред за взаимодействие и съгласуване между тях. 
- за възникването на нужди от определени материали се оперативния дежурен по Об.ССУК, които уведомява 

председателя на Об.ССУК след което той дава необходимите нареждания. 
- Ремонта и зареждането на техниката  се  осъществява от подвижни ГСМ и работилници на наетите  фирми.   
- Изхранването на силите се осъществява от търговски фирми в  общината разположени в близост до района на 

заразяването. 
7.3. Договорени споразумения с доставчици - няма такива. 
7.4.Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо изпълнението на дейностите е зам. кмет . 
8. Транспорт.  
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8.1. Отговорни длъжностно лице от общинска администрация, координиращо осигуряването на транспорт е заместник - 

кмета .  
8.2. Налични МПС и местонахождение: 

- ЛА Шкода Октавия - гараж ОА. 
- ЛА Пежо  – гараж ОА 
- Леко т.автомобил Форд  –  гараж на ОА 
- Леко т.автомобил Пежо – гаража на ОА 
- Ученически автобус Исузо -1 бр. в с.Крива бара  
- Ученически автобус Ивеко -1 бр. в гр.Брусарци 
- Ученически автобус Пежо -1 бр.  в гр.Брусарци 
- Микробуси Форд  - 2 бр.  гараж на ОА 

 
9.Здравеопазване.  
9.1. Длъжностно лице, отговорно за координацията на действията за оказване на първа помощ е секретаря на общината. 
9.2. Определяне на здравните заведения с възможност за оказване специализирана медицинска помощ  МБАЛ-Лом и Монтана. 
10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата. 

 10.1.Ръководството на дейността по възстановяване се осъществява от кмета на общината и председател на Общ.ССУК. 
 10.2. Отговорните лица ангажирани за  определяне на местата и обектите /инфраструктура/ за възстановяване, степенуване по 
важност на обектите и извършването на възстановителните работи са председателя, заместник председателите и членовете на 
Общинския съвет за сигурност и управление при кризи. 
 10.3. Редът за координация на дейностите по възстановяването на електрозахранване и водоподаването става след 
предварително съгласуване със кризисния щаб и оперативните групи на място за да се избегнат вторични инциденти. 
 10.4. Отговорно длъжностно лице от общинска администрация, координиращо дейностите по възстановяването, качеството по 
изпълнението им и законосъобразното изразходване на отпуснатите средства е зам. кмет . 
 11.Подпомагане (неотложна помощ) на засегнатото население.  
 11.1.Вътрешно за общината подпомагане. 
 11.1.1.Длъжностно лице от общинска администрация, отговорно за подпомагане на засегнатото население е Социалния работник 
 11.1.2. Дейности за осигуряване на подслон , храна, вода и други от първа необходимост на нуждаещите се, са оценяване 
нуждите на засегнатите хора след което те се доставят и разпределят в зависимост от предварително оценените нужди. 
 11.1.3. Отговорно лице от общинска администрация, определящо най необходимото на нуждаещите се е гл. експерт социални 
дейности. 
 11.1.4.Редът за извършване на спешни доставки е следния : 

- на първо място са доставките на вода, храна и лекарства ; 
- на второ място са доставките  осигуряващи настаняването на приетите и засегнати хора. 
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11.1.5. Отговорни длъжностни лица за доставките и разпределението са зам. кмет  ,гл.експерт “ Образование, ОМП и ЗН”, 

кметове на кметства и кметски наместници. 
 11.2. Външно за общината подпомагане. 
 11.2.1.Ред за изготвяне на заявките./исканията/ : 

- след доклад на отговорното лице от общинска администрация, определящо най необходимото за нуждаещите се за 
нуждите от подпомагане се изготвя списък необходимите неща които съдържа населено място, трите имена на нуждаещото се 
лице/глава на семейство/ и опис на необходимите неща. 

- На базата на този списък се прави обобщена заявка по количества и място на доставка./подготвя се типова заявка/. 
11.2.2.Длъжностното лице отговарящо за изготвянето на заявките   е  Социалния работник.  
11.2.3.Определяне на местата където ще се изпраща заявките. 
Местата където ще се изпращат заявките ще бъдат в зависимост от конкретните  нуждите, това може ОУ ПБЗН 

областМонтана, БЧК и др. 
11.2.4. Определяне на местата където ще се получават помощите : 
- за гр.Брусарци е  “Клуба на пенсионера” и “Дирекция социално подпомагане” а за населените места, пред сградите на 

кметствата. 
11.2.5. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането на подпомагането са за Брусарци е  Социалният работник 

в общината а за населените места – кметове на кметства и кметски наместници. 
11.3. Отговорно лице от общинска администрация, координиращо външното и вътрешно подпомагане е заместник кмета и 

заместник председател на Общ.ССУК. 
12.Прилагане, преглед и актуализация на плана на общината.  
12.1. Начин на проиграване на плана. 
Планът се проиграва в учебни сборове и тренировки/щабни и общи/, ръководени от председателя на Общ.ССУК  за усвояване 

на плана за защита от радиация.  
12.2. Длъжностни лица, отговорни за преглед на плана . 

- гл.специалист “Образование,ОМП и ГЗ”  
               12.3. Участващи в проиграването на плана : 

- Кмет на общината и председател на Общ.ССУК; 
- Заместник кмет и зам. председател на Общ.ССУК; 
- Членовете на ОБщ.ССУК; 
- „Социалния работник” в ОА.  
- Кметовете на кметства и кметски наместници  
- И всички длъжностни лица имащи отговорности по изпълнение на плана. 

12.4. Ред за актуализация на плана. 
Планът се променя след изготвяне на предложение за корекции до кмета на общината и председател на Общ.ССУК 

длъжностните лица свързани с неговото изпълнение при промяна някои от данните използвани при съставянето му. 
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V. Финансово осигуряване на плана. 
 Разчет на необходимите  финансови средства за осигуряване на плана  

 
1.  Оборудване на пунктове за приемане и настаняване в населените места.  

2.  Поддържане на постове за следене радиационния фон и ежедневно отчитане степента на радиация. 
3. Осигуряване на необходимите защитни съоръжения и планиране приспособяването на такива. 

4. Осигуряване на индивидуални средства за защита и препарани за йодна профилактика и създаване организация за извозване и 
раздаване в максимално съкратени срокове. 

5. Въвеждане на строг радиационен контрол за заразяването на хрланителните продукти, водата и обектите от околната среда, и 
спазване на санитарно-хигиенните изисквания. 

6. Поддържане в изправност на дозиметричните прибори и апаратура. 
7. Създаване и поддържане на висока професионална готовност за действие на дежурните длъжностни лица и органите и силите. 

Средствата предвидени за горните дейности ще се представят пред комисията за възстановяване и 
подпомагане  към Министерския съвет  по чл.17 ал.2 от Правилника за организацията и дейността на 
междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане за възстановяване. 

 
                                                                                            Изготвил плана Гл.експерт “ЗН”:……………. 
                                                                                                                                                    / К.Петрова / 
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                                                                                                                                                                                   Приложение №1  
СХЕМА 

за оповестяване на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи и Щаба за координиране на спасителни и аварийно-

възстановителни работи за защита  на населението при бедствия и  аварии на Община Брусарци 

                                         Дежурен по Общински съвет за сигурност и управление при кризи телефон: 09783/23-24 

ИМЕ, ПРЕЗИМЕ И ФАМИЛИЯ                                     ДЛЪЖНОСТ                                СЛ.И ДОМ.ТЕЛЕФОН                      GSM 
1.Наташа Михайлова Младенова  Кмет на Община Брусарци 09783/22-11 0879935093 

2.Петър Цветков Димитров Зам. Кмет на Община Брусарци 09783/22-11 0899692287 

3.Наталия Руменова Димитрова Зам. Кмет на Община Брусарци 09783/22-11 0878503244 
0898472517 

4. Костадинка Бобева Петрова Гл.експерт “ОМП и ЗН” 09783/22-11 0878503234 
0888211876 

5.Данаил Цанков Дончев Н-К ПУ Брусарци  09783/29-30 0888139777 

6. Милен Митков  Н-К УПБЗН-Брусарци   09783/20-03 0887795151 

7.Георги Борисов  ЧЕЗ България  0882016269 

8.Цветан Борисов Н-к клон ВиК Брусарци 09783/23-15 0886335662 
 

 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 



 14 
 
                                                                                                                                                                                   Приложение №  2 

 
  Г  Р  У  П  И  Р  О  В  К  А 

 На силите в община Брусарци които участват при провеждане на спасителни дейности  при бедствия и аварии 
 
   Сили  средства Екип/Бр.л/н 

състав 
  База за формиране 

  Сили на ПУ    1/6  ПУ Брусарци 
  Сили на УПБЗН    1/8  УПБЗН Брусарци  
  Сили на ВиК    1/6  ВиК 
  Сили на Електроснабдяване    1/2  Енерго 
  Доброволно формирование    1/4  общината 
  Гасачески групи     5/44  Населени места 
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Приложение No 3 

1. НОРМАТИВИ 

 
за изграждане на каналите от органите на поделенията на БТК-ЕАД 

 
 

Изграждане на канала № 
по 
ред 

Поделение на БТК-ЕАД 
В работно време В извън  

работно време 
 

I. Предварително планирана връзка 
  

1. БТК ЕАД  Дежурни по Общински съвет за сигурност 5 мин. 5 мин. 

 
II. За изграждане на нова директна връзка 

  

1. Дежурни по Общински съвет за сигурност  Oбект на 
бедствие, авария или катастрофа 

40 мин. 40 мин. 
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Приложение No 4 

ТАБЛИЦА 

за сигналите на Гражданска защита 

 

 1.1.1. НАЧИН ЗА ПРЕДАВАНЕ НА СИГНАЛА 

 Наименование 
на сигнала 

Чрез националните и местни 
радиопредаватели, ретланслатори и БНТ 

1.1.2. Сирени 1.1.3. Други 

1 “Опастност от 
радиоактивно 
заразяване” 

“Внимание! Внимание! Внимание!” 
“Радиоактивно заразяване. Радиоактивно 
заразяване. Текстът се повтаря 
неколкократно, след което се дават 
указания за поведение на населението. 

Вой на електронни сирени в 
продължение на 3 мин, последвано от 
указания за поведението на 
населението. 

С чести удари по звучащи 
предмети. 

2 “Опастност от 
химическо и 
бактериологич
еско 
заразяване 

“Внимание! Внимание! Внимание!” 
Химическо(Бактериологично) 
заразяване.Химическо 
(Бактериологично) заразяване. Текстът 
се повтаря неколкократно, след което се 
дават указания за поведение на 
населението. 

Вой на електронни сирени в 
продължение на 3 мин, последвано от 
указания за поведението на 
населението. 

С чести удари по звучащи 
предмети. 

3 “Наводнение” “Внимание! Внимание! Внимание!” 
Опастност от наводнение. Опастност от 
наводнение. Текстът се повтаря 
неколкократно, след което се дават 
указания за поведение на населението. 

Вой на електронни сирени в 
продължение на 3 мин, последвано от 
указания за поведението на 
населението. 

С чести удари по звучащи 
предмети. 
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                                                                                                                                                                                                    Приложение No5                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                

СПРАВКА 

за сиренно-оповестителната система в Община Брусарци 

№ Населено място Вид сирена 
 

Отговорник  

1. Брусарци   Електрически – 2 бр.  Костадинка Петрова – Гл.експерт „ЗН”  
тел. 0878503234 

Иван Петрилчов – Дежурен ОбСС 
тел. 0885837301 

2. Василовци  Електрическа  Огнян Йорданов – Кмет 
тел.0878503256 

3. Дондуково  Електрическа  Румен Савов – Кмет  
тел. 0899359235 

4. Крива бара   Електрическа  Петър Спасов – Кмет  
тел. 0878503174 

5. Смирненски  Електрическа  Бойка Христова – Кмет 
тел. 0878503317 

6. Буковец  Ръчна  Кръсто Георгиев – Кметски наместник 
тел.0877191649 

7. Киселево  Ръчна  Галя Иванова  – Кметски наместник 
тел.0879935099 

8. Дъбова махала Ръчна  Цеко Цеков – Кметски наместник 
тел.0879935099 

9. Княжева махала  Ръчна  Николай Никитов - Кметски наместник 
тел.0877082882 
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Приложение No 6 

СПРАВКА 

за индивидуалните средства за защита 

№ Наименование на стоковоматериалните ценности Мярка  Количество         налично 

1 2 3 4 

1 Противогази граждански ГП-5 Бр. 4400 

2 Противогази детски ДП-1 Бр. 840 

3 Защитни чорапи гумирани Ком. 149 

4 Защитни ръкавици гумирани Ком. 157 

5  Детска защитна камера Бр. 169 

6 Защитни престилки Бр. 316 

7 Респиратор МР-70 Бр. 2254 
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                                                                                       З  А  П  О  В  Е  Д 
                                                                                        №__________ 
                                                                            гр.Брусарци________2014 год. 
  
            На основание чл.44,ал.1 ,т.1т.11, ал.2 от ЗМСМА и връзка с   чл.19 от “Закона  за управление при кризи”и чл.65 от „Закона за 
защита при бедствия”, 
 
                                                                                     Н А Р Е Ж Д А М : 
 
            При  възникване на кризисни ситуации, както и за ликвидиране на последствията от стихийни бедствия , аварии и катастрофи на 
територията на община Брусарци по решение на Кмета на общината той и Председателя на Общинския съвет за сигурност и 
управление при кризи, да се предоставят машини и техника от предприятия и фирми, както следва: 
           1.Общинска администрация  Брусарци 
           - Автобуси                             -  3 бр.                    Кмет:  тел. 0879935093   
           - Микробуси                          -  2 бр.                               тел. 09783/22-11 
           - лекотоварен автомобили  -  2 бр.                                      
           - л. Автомобили                   -   2 бр. 
           - Сметопочисваща машина  - 1 бр. 
            2.” В и К “ АД гр.Брусарци 
            -багер             - 1 бр.                                               Управител: тел. 09783/23-15 
            -лекотоварен т.автомобил УАЗ -  1 бр.                           тел. 0886335662 
            -Елагрегат,къртач и резач      - по 1 бр. 
 
             Ръководителите на фирми предоставят необходимата техника при възникване на кризисна ситуация, след  искане от кмета на 
общината/ Председателя на Общинския съвет за сигурност и управление при кризи/ или негов заместник. В зависимост от създадената 
кризисна обстановка Общинския съвет за сигурност и управление при кризи може да поиска и допълнителна техника . Разплащане на 
видовете работи се извършват след приключване на работите, като се предоставят всички необходими разходни документи. 
            Заповедта да се връчи на всички ръководители на фирми имащи отношение по заповедта. 
            Контрол по изпълнение на заповедта възлагам  на Зам.Кмет  община-Брусарци П.Димитров 
           
 
                                                                                                                     КМЕТ ОБЩИНА БРУСАРЦИ: ……………                
                                                                                                                                                             / Н.МИХАЙЛОВА / 
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Приложение No 7 

Разчет и ред за раздаване на таблетки калиев йодит в община Брусарци  
 

Описание на дейностите и мероприятията при необходимост от раздаване на таблетките 
При възникнала необходимост от раздаване на таблетките отговорните длъжностни лица се събират в сградата на общинска администрация гр.Брусарци находяща се 
на ул. „Г.Димитров” № 85, разпределят се по населени места. Шкода „Октавия” тръгва по маршрут с.Крива бара, с.Дондуково и с.Василовци, Форд „Транзит” по 
маршрут с.Княжева махала, с.Дъбова махала и с.Киселево а Пежо „Партнер” по селата с.Смирненски, с.Буковец и с.Одоровци. Шофьорите  доставят таблетките на 
кметовете по кметства, които имат задължението да ги раздадат на населението. 

№ Местонахождение на пункта (пунктовете) 
за раздаване 

Транспортни средства за доставяне 
(собственост, марка, модел, държ. 

рег. номер, място на домуване) 

Име, презиме и фамилия на служителите, 
участващи в организацията по 

раздаването на таблетките, длъжност и 
структура (организация), в която работят 

Средства за комуникация 
(телефони, факсове и др.) 

1 2 3 4 5 
1 Община Брусарци  Община Брусарци  - Шкода 

„Октавия” рег.№ М 49-47 АК 
гр.Брусарци 

Пламен Димитров Цветанов – шофьор в 
Общинска администрация   
Огнян Иринов Йорданов – Кмет 
с.Василовци  
Румен Йосифов Савов – Кмет 
с.Дондуково  
Петър Борисов Спасов – Кмет с.Крива 
бара  

0879935097 
 
0878503256 
 
0899349235 
 
 
0878503174 

2 Община Брусарци  Община Брусарци - Форд Транзит 
рег.№ М 34-01АС гр.Брусарци  

Петко Борисов Петков – шофьор ДСП 
Брусарци  
Николай Малинов Никитов – Кметски 
наместник с.Княжева махала 
Цеко Живков Цеков – Кметски наместник 
с.Дъбова махала   
Галя Василева Иванова – Кметски 
наместник с.Киселево  

0887064296 
 
0877082882 
 
0879935099 
 
 
0895484149 

3  Община Брусарци  Община Брусарци – Пежо Партнер 
рег.№ М 61-63АР гр.Брусарци  

Борис Крумов – шофьор ДСП Брусарци  
Бойка Георгиева Христова – Кмет 
с.Смирненски  
Кръсто Цаков Георгиев – Кметски 
наместник с.Буковец и Одоровци  

0876962215 
 
0878503317 
 
0877191649 

4 Община Брусарци   Костадинка Бобева Петрова – Гл.експерт 
ЗН 

0878503234 



 21 
 

 
 
                                                                          ЛИСТ ЗА ПРОМЕНИ В ПЛАНА 
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