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ДО
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ БРУСАРЦИ

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА
ОТ НАТАША МИХАЙЛОВА МЛАДЕНОВА
КМЕТ НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ
ОТНОСНО: Отчет за изпълнение на Наредба за дейността на община Брусарци
по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия, аварии и
катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.

Уважаеми общински съветници,
През изтеклата 2014г. общината ни бе засегната от екстремни природни
явления. Наводнения, градушки, преливане на язовири и повишени нива на реките
в следствие на обилните валежи.
В периода 19-25.04.2014г. в следствие на обилните валежи нивото на река
Лом се повиши значително, като разруши 300 метра от защитната дига между
селата Княжева махала и Крива бара и откъсна част от пешеходен мост във
с.Василовци и наводни помпената станция за питейна вода в с.Дондуково.
На 20 април язовир „Смирненски” започна да прелива в преливника със 10
куб.м в сек. Нощта на 23 срещу 24 април 2014г. след подаден сигнал от кметство
с.Гюргич за възможно скъсване на стената на язовир „Гюргич” и огромна приливна
вълна преминала през село Гюргич, със задействане на сиренната система в
с.Смирненски бе извършена евакуация на хората и животни на част от селото.
Придошлата река „Нечинска” заля път и пешеходен мост в с.Буковец и откъсна
достъпа до 5 къщи. Хората отказаха евакуация. В с.Смирненски реката заля
квартала до стадиона пострадаха 1 ферма, 4 къщи и голяма част от водните градини
по поречието на реката.
В периода 12-20.05.2014г. след обилни валежи над 100л. Преля и язовир
„Киселево” Наводни 15 къщи и дворове, унищожи реколта над 40 пчелни кошера.
Изровени и унищожени от водата са общинските пътища. В следствие на обилните
валежи в с.Смирненски преляха отводнителните канали и заляха 10 къщи и
дворове.
В периода 17-22.06.2014г. след обилни валежи над 100л. придружени с вятър
и градушка в село Смирненски се получи бедствена ситуация. Наводнения.
Паднали стълбове, скъсан далекопровод и прекъснато електрозахранване в селото.

Счупен водопровод и прекъсване на водоснабдяването на селото. Прекъснати
интернет и кабелна телевизия. Временно спиране на движенето по РП ІІІ-112.
Изровени и унищожени от водата общински пътища. Нанесени са щети на над 60
къщи. Унищожено е имущество и реколта, издавени са над 200 домашни животни.
Напълно разрушена е една къща а други 5 са с нанесени щети, съборени са летни
кухни, селскостопански постройки и други второстепенни сгради. Евакуирани са 6
човека и настанени в кметството на селото. Щетите за населението са на стойност
16 358,00лв. Щетите върху общинската инфраструктура са на стойност 18 386,00лв.
По същото време в с.Буковец са наводнени 5 къщи, унищожена е реколта.
Изровени и унищожени от водата са общински пътища. Подала подпорна стена на
общински път MON 1062 –Смирненски – Буковец – Горно Белотинци. В село
Киселево отново прелива язовир „Киселево”, наводнени са градини нанесени са
щети на земеделска продукция.
В периода 30.07.2014 – 05.08.2014г. след почти тридневен порой от деретата
на „Хайдушки дол” и „Коритището” водата залива един квартал на гр.Брусарци,
наводнени са 5 къщи, паднала една второстепенна постройка. Унищожена е
реколта. Във с.Василовци в следствие преливане на язовир „Дреновец” в
с.Дреновец, обл.Видин прелива отводнителен канал „Дреновка”. Наводнени са 10
къщи и дворове, нанесени са щети на имущество и реколта. По същото време река
Лом повишава отново нивото си и започва да подкопава десния устои на моста до
жп.гарата на с.Василовци. В село Киселево прелива язовир Киселево наводнени са
8 къщи и дворове. В село Буковец наводнени са 3 къщи нанесени са щети на
имущество и реколта. В село Смирненски наводнен е квартал „Луковица” нанесени
са щети на имущество и реколта.
В периода от 19.04.2014г. до 18.09.2014г. в следствие на наводнения,
преливания на язовири, отводнителни канали, дерета и др. само екипите от УПБЗН
Брусарци са извършили 134 отводнявания на къщи, мазета и дворове.
През 2014г. във връзка със създадените бедствени ситуации бяха подадени
искания към МКВПМС както следва:
1. Аварийно възстановителни работи на „Защитна дига по десен бряг” на
река Лом с.Крива бара на стойност 1 883 730,00лв.
2. Аварийно възстановителни работи на „ Пешеходен мост” и „Защитна
дига” в местността „Рогуля” с.Василовци на стойност 240 693,00лв.
3. Аварийно възстановителни работи на „Шахта и основен изпускател на
язовир Киселево” с.Киселево на стойност – 73 660,00лв. – проекта е частично
одобрен със сумата от 7200,00 лв. за почистване на преливника и 500м. от реката
след язовирната стена.
4. Аварийно възстановителни работи – частична корекция на река Лом и
укрепване устои на мост при гарата на с.Василовци на стойност – 468 390,00лв.
През 2014г. със средства от Междуведомствената комисия за
възстановяване и подпомагане към МС бе извършен ремонт на черквата „Свети
Николай” в с.Дондуково на стойност 90 220лв.
На територията на общината имаше регистрирани 16 пожара от които 12
без нанесени щети /сухи треви, пасища и стърнища/ и 4 пожара с нанесени щети
на стойност 28 000лв./къщи и селскостопански постройки/.
Каменното свлачище при км. 7+700 на общински път MON 1062 –
Смирненски – Буковец – Белотинци през 2014г. въпреки обилните валежи не се
е активизирало.
Във връзка с осигуряването на нормални условия за движение по
пътищата през зимния сезон на 2014г. за зимно почистване бяха изразходени
11 129,00лв. Справихме се добре с възникналите усложнения при организацията

на движението по пътищата и оказване на помощ на закъсали моторни превозни
средства.
През 2014г. с Решение на Общински съвет Брусарци № 300 от протокол №
44/30.09.2014г. бе актуализиран Плана за защита при бедствия и аварии в
Община Брусарци.
В общината има изграден щаб за спасителни и неотложни аварийно
възстановителни работи.
Във всички населени места имаше изградени гасачески групи, които под
ръководството на кметовете и кметските наместници активно взеха участие в
гасенето на възникнали пожари.
Уточнена е и връзката на кметовете за постоянна координация Гл.експерт
– дежурен по ОбСС за всякакъв вид бедствие.

Предлагам Общински съвет гр.Брусарци да вземе следното решение:
На основание чл.21, ал.1, т.24 и ал.2 от Закона за местното
самоуправление и местната администрация Общински съвет Брусарци
Р Е Ш И:
1.Приема отчета за изпълнение на „Наредбата за дейността на община
Брусарци по предотвратяване и ликвидиране на последствията при бедствия,
аварии и катастрофи, приета с решение № 40 , протокол №8 от 29.04.2008г.
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