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ПЛАН
ЗА ДЕЙСТВИЕ ПРИ ТЕРОРИСТИЧНА ДЕЙНОСТ
НА ОБЩИНА БРУСАРЦИ

Приет с Решение ………… от ………………… на Общински съвет Брусарци

1.ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ
През последните години тероризма не само че съществува, но той се превръща в
глобална заплаха застрашаваща сигурността на страните в цели региони, защото
съвременният тероризъм е комплексно и динамично явление, което намира начин успешно
да се адаптира към политическата, социалната и икономическата конюнктура в регионален
или глобален мащаб.
Ето защо е необходимо да се разширят полаганите усилия на национално и
международно ниво в борбата срещу тероризма. Наложително е да се разработи цялостна
програма за борба с тероризма, обединявайки усилията на законодателната,
изпълнителната и съдебната власт, различните ведомства, средствата за масова
информация и на населението, сътрудничеството на много хора и групи и достъпа до
много ресурси могат да гарантират очаквания успех при борбата с тероризма.

1.1. Основания за разработване на плана
Настоящият план е разработен на основание чл.9 от Закона за защита при бедствия
и във връзка с изпълнение на Решение № 1 от 05.01.2016г. на Министерски съвет, с което е
приет Националният план за противодействие на тероризма.

1.2. Цел на плана
Осигуряване на оповестяването и привеждане в готовност за действие на органите
за управление и силите за реагиране при терористичен акт и ликвидиране на
последствията от него.
Създаване на оптимална организация за своевременното провеждане на
мероприятията за ограничаване на загубите и последиците от терористичен акт.
Осигуряване на взаимодействието между Общината, Областна администрация,
РПУ Лом, ПУ Брусарци, РСПБЗН Лом и УПБЗН Брусарци.

2. ОБХВАТ
Планът описва организацията за оповестяване, информиране, реагиране и
управление на силите и средствата на органите на изпълнителната власт при възникване
на заплахи от терористична дейност. Определя задълженията, отговорностите и
взаимодействието на местните органи на изпълнителната власт и юридическите лица в
община Брусарци.

2.1. Предмет на плана
Предмет на плана са процедурите и отговорностите за информиране на органите на
единната спасителна система, международни организации и други структури по ред,
определен в международни договорености и споразумения.

2.2. Основни задачи по изпълнение на плана
Задачата на плана е да създаде условия за максимално бързо възстановяване на
нормалния живот в Общината, чрез преодоляване на последствията от възникване на
терористичен акт.
Основните задачи, съгласно плана, се изпълняват от:
 ПУ Брусарци
 УПБЗН Брусарци
 Общинска администрация
2.3. Отговорности на кмета на общината по изпълнение на плана
- Организира и ръководи защитата на населението при терористична дейност на
територията на общината;
- Организира разработването и внася за приемане от Общинския съвет на Общински
план за действие при терористична дейност и предоставя данни за изготвянето на
областния план;
- Организира, координира и провежда превантивни мерки за недопускането или
намаляването на последиците от терористични действия;
- По искане на компетентните държавни органи въвежда и контролира изпълнението
на ограничителни мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на
общината, както и спрямо осъществяването на търговски и комунални дейности,
доставка на електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, интернет
доставчици и др.;
- Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на
дейностите по плана за противодействие на тероризма в общината, както и резерв
за неотложни и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението;
- Координира спасителните дейности и неотложните аварийно-възстановителни
работи за ликвидиране на последствията от терористична дейност;
- Извършва обмен на информация с оперативния дежурен на ОД на МВР;
- Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна помощ
на пострадали граждани;
- На основание Закона за автомобилните превози отправя искане към превозвачите за
предоставяне на транспортни средства при извършване на спасителни дейности и
при евакуация на хора, животни и материални ценности.
3. ВЪЗМОЖНИ СЦЕНАРИИ ЗА ОСЪЩЕСТВЯВАНЕ НА ТЕРОРИСТИЧНИ
АКТОВЕ И ДЕЙСТВИЯ, КОИТО СЕ ПРЕДПРИЕМАТ ПРИ ТЯХ
Тероризмът е съзнателно създадено обществено явление, което си служи със страха
посредством насилие или заплаха за насилие, за да постигне политическа промяна и/или
значително негативно въздействие върху важни за държавата и обществото материални
ценности. Съвременният тероризъм постоянно еволюира в развитието на своите тактики,
методи на действие и мащаб на поставените цели. Докато преди едно-две десетилетия
целта на терористите беше завоюване на обществени симпатии, а жертвите при
терористичен акт се изчерпваха в повечето случаи с един-двама души, то в последните
години целите на терористичните организации станаха наистина глобални: те искат
постигането на “паралелна власт” над умовете и сърцата на хората, преразпределение на
световните ресурси и унищожаване на политическите системи. Терористичната тактика се
променя и вече е насочена към масови кръвопролития, все повече жертви и все по-голям

обществен отзвук. За разлика от незаконните въоръжени формирования и криминалната
престъпност тероризъм има винаги когато:
 В мотивите за извършване на престъпното деяние и целите на същото има
политически мотиви;
 Извършителите са склонни към насилие или със същата важност, към заплаха за
насилие;
 Дейността е замислено да намери далечни психологически отражения,
надхвърлящи непосредствената цел или непосредствените жертви;
 Последствията от дейността са с голямо негативно икономическо въздействие;
 Извършва се от организация с различен конспиративен ред или конспиративна
клетъчна структура (чиито членове не носят униформа и отличителни знаци);
 Дейността се извършва от група, която не се индетифицира с конкретна
държава.
Терористичните действия са предварително обмислени и детайлно планирани, като
носят белезите на операция, която отразява конкретните цели и мотиви на изпълнителите,
отговаря на възможностите им и е предназначена за определена публика- тактическите
прийоми за осъществяване на терористична дейност са в съответствие с поставените и
цели.
Неутрализирането на терористичните заплахи се затруднява от психологическия и
социологическия профил на терористичните групи, високия брой на потенциални обекти
на техните нападения, умелото им интегриране в демократичното общество и др. Успехът
в противодействието на тероризма може да бъде постигнат само чрез продължително,
твърдо и системно прилагане на всички компоненти та националната власт –
икономически, информационни, правозащитни, разузнавателни, дипломатически и др.
Рисковите фактори, определящи терористичната заплаха срещу община Брусарци
са:
 Непрекъснатото увеличаване на трафика от транзитно преминаващи през
общината чужди граждани, което увеличава риска от проникване на
терористични елементи;
 Активизирането на дейността на религиозни организации и емисари на
наднационални формирования сред определени общности, насочена към
нейното консолидиране около крайни форми на религиозна изява;
 Наличието на симпатизанти на терористични организации и радикални
формирования на религиозна основа;
 Наличието на краен национализъм, етнически противоречия, социално
икономически проблеми;
 Компактни общности с нисък социален статус и активизирането на дискусии за
ролята на религиите, като предпоставка за спечелването на отделни лица за
каузата на радикализма.
 Активизирането на радикални организации и секти в региона, които се опитват
да разширят дейността си.
 Трайно установили се на територията на общината чужди граждани.
Основната възможност за осъществяване на терористична дейност са действията на
отделни групи български или чужди граждани, или радикално настроени хора,
проникнали по каналите за трафик на хора. Разположението на общината в близост до
границата на страната е предпоставка територията и да бъде използвана за логистично
осигуряване на терористични операции или действия в други държави.

През територията на общината преминават път с важно международно значение:
Видин – Монтана – София . По него минава главния поток от автомобили от и за
границата на страната, превозват се различни потенциално опасни товари – пожароопасни,
взривоопасни, токсични и др.
Терористичната дейност на отделни хора или групировки може да доведе до крупни
аварии, катастрофи, материални щети и на първо място даване на човешки жертви. Най
често обект на терористична дейност са търговски обекти, офиси на банки, жилищни
сгради, лични автомобили и др. Най сериозни последствия ще възникнат, ако
терористичната дейност се извърши в потенциално опасните язовири, на първо място
язовир “Смирненски”, в обектите работещи с взривоопасни вещества – бензиностанциите,
а също и в сградите за масово пребиваване на хора. На територията на общината се
намират общо шест учебни заведения от които три училища и три детски градини в които
се обучават около 400 деца и ученици. Най застрашени са жителите на с.Смирненски,
гр.Брусарци и жителите на село Дъбова махала поради преминаването на главен път
София – Видин през населените места. Други потенциално опасни места са ЖП гарите в
общината, където също има струпване на хора в определени часове а също и превозването
на опасни товари с ЖП транспорт. Особено разрушителен ще се окаже евентуален
терористичен акт по язовирните стени на трите язовира в общината. 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.
При разкъсване на язовирните стени на язовир “Смирненски” и язовир “Киселево”
в заливната им зона попадат 4 населени места с население над 3800 души, между които и
гр. Брусарци.
Оценката на риска и спецификата на реагирането при терористична дейност дават
основание действията на държавните органи да се дефинират в два основни варианта:
1.Действия при заплаха от извършване на терористични актове.
2.Действия по овладяване на кризи, възникнали вследствие на терористична
дейност и ликвидиране на последствията от терористични актове.

3.1. Задействане на взривно устройство в транспортни средства или на места с
масово събиране на хора;
Вероятни обекти на тероризъм в Община Брусарци са:
- ЖП гара Брусарци и малките гари в общината.
- Спирките на градския транспорт
- Сградите на Общинска администрация, читалища, търговски обекти
- Училища, детски градини и религиозни храмове.
Основните действия на Общината ще бъдат насочени към запазване на живота и
възстановяване на здравето на жертвите от терористичен акт и максимално бързо
възстановяване на разрушенията и пораженията. Приоритет при възстановяване на
разрушенията ще имат обекти с най-голямо значение за живота на Общината, като
училищата, детските градини, водоснабдяването, енергоснабдяването, телекомуникациите,
пътната инфраструктура и др.

3.2. Използване на огнестрелно оръжие в места с масово пребиваване на хора,
знакови сгради и съоръжения, с цел убийство на хора;
Вероятни обекти на тероризъм в Община Брусарци са:
- ЖП гара Брусарци и малките гари в общината.
- Спирките на градския транспорт
- Сградите на Общинска администрация, читалища, търговски обекти
- Училища, детски градини и религиозни храмове.
При възникване на извънредна ситуация се създава организация на работа,
гарантираща в кратки срокове:
- оказване на медицинска помощ на пострадалите;
- ограничаване на мащабите на възможните последствия;
- защита на населението;
- ликвидиране на последствията (източниците) на рискови фактори за населението
и околното среда

3.3. Вземане на заложници в сгради, въздухоплавателни или други превозни
средства;
Вероятни обекти на тероризъм в Община Брусарци са:
- Сградите на Общинска администрация, читалища, търговски обекти
- Училища, детски градини и религиозни храмове.
- Офиси на банки и фирми
В случай на вземане на заложници, завземане на обществено – значими сгради или
обекти от критичната инфраструктура, воденето на преговори се осъществява от
служители на Центъра за водене на преговори към Института по психология на МВР.
Общинската администрация изпълнява разпорежданията на Ръководителя на операцията
или ако няма назначен такъв, на областния управител.
3.4. Задействане на взривно устройство в обекти от критичната инфраструктура с
цел предизвикване на промишлени аварии или бедствени ситуации;
Вероятни обекти на тероризъм в Община Брусарци са:
- Язовирната стена на язовир „Смирненски” с.Смирненски
- Язовирната стена на язовир „Киселево” с.Киселево
- ЖП гара Брусарци
- Ел.подстанция и далекопроводи
- складове за съхранение на негодни пестициди останали от дейността на бившите
ТКЗС и АПК.
При извършване на терористичен акт в обектите на критичната инфраструктура
действията на общината се свеждат до:
- своевременно изясняване на обстановката
- установяване на мащабите на поражение
- своевременно подаване на сигнал и оповестяване на силите на МВР, ПБЗН
- временно извеждане на застрашените граждани от района на терористична дейност
и недопускане на навлизане на други лица в тази зона.
- Евакуиране на населението попаднало в зоната на терористичните действия и тези
застрашени от последствията върху критичната инфраструктура.

При необходимост от евакуация на хора ще се използват транспортните средства на
общината.
За временно настаняване на пострадали хора в общината са предвидени 3 броя сгради –
училищата на територията на общината.
3.5. Използване на оръжия за масово унищожение;
При извършване на терористичен акт свързан с използването на оръжия за масово
унищожение действията на общината се свеждат до:
1.Поддържане на постоянна и надеждна връзка на необходимите нива на
информационен обмен за своевременно информиране и оповестяване на населението,
силите и средствата за възникналия терористичен акт.
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.

3.6. Нерегламентирано проникване в електронни мрежи от системи за управление
на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване, водоснабдяване и др.).
В Община Брусарци няма опасност от нерегламентирано проникване в електронни
мрежи от системи за управление на ресурси (енергоснабдяване, газоснабдяване,
водоснабдяване и др.).

4. НИВА НА ТЕРОРИСТИЧНА ЗАПЛАХА И КРИТЕРИИ ЗА ОБЯВЯВАНЕТО
ИМ
4.1. Ниско (Трето) ниво – ниво на предпазливост;
4.2. Високо (Второ) ниво – повишено ниво;
4.3. Много високо (Първо) ниво – критично ниво.

5. СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ ЗА РЕАГИРАНЕ. ОБЩИ И СПЕЦИФИЧНИ
МЕРКИ ЗА СИГУРНОСТ И ДЕЙСТВИЯ ЗА РЕАГИРАНЕ ПРИ ОТДЕЛНИТЕ
СТЕПЕНИ

5.1. Зелена степен – постоянна готовност;
Дейности на кмета на община:
- Организира разработването и внася за утвърждаване от общинския съвет на
Общински план за противодействие на тероризма и предоставя данни за
изготвянето на областния план;
- Във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС организира, координира и
провежда превантивни мерки за недопускане или намаляването на последиците от
терористични действия на територията на общината;
- Планира в проекта на общинския бюджет финансови средства за осигуряване на
дейностите по плана за противодействие на тероризма, като и резерв за неотложни
и непредвидени разходи, свързани със защитата на населението.
5.2. Жълта степен – предупреждение;
Дейности на кмета на община:
- Провежда мероприятия за засилване охраната и бдителността на служителите от
общинската администрация, училищата, детските градини, общинските фирми и
водоеми по отношение на заплахата;
- Във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС прави преглед на разчетите за
усилване на охраната на конкретни обекти;
- Прави преглед на Плана за противодействие на тероризма и при необходимост го
актуализира;
- Провежда заседание на оперативния щаб за оценка на ситуацията и предприема
допълнителни мерки за сигурност;
- Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при
извънредни ситуации;
- Предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на
компетентните държавни органи;
- По искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни
мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и
спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на
електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет
доставчици и др.
5.3. Оранжева степен – повишена готовност;
Дейности на кмета на община:
- Повишава бдителността на служителите от общинската администрация, училищата,
детските градини и общинските фирми по отношение на конкретни параметри на
заплахата;
- При необходимост и във взаимодействие с органите на МВР и ДАНС повишава
охраната на конкретни обекти;
- При необходимост провежда заседание на Оперативния щаб на общината за оценка
на ситуацията и предприемане на мерки;
- Проверява комуникационната система за оповестяване и обмен на информация при
извънредни ситуации;
- Своевременно събира, обобщава и анализира информация постъпила от ДАНС и
МВР;
- По искане на МВР и ДАНС въвежда и контролира изпълнението на ограничителни
мерки спрямо гражданите, намиращи се на територията на общината, както и
спрямо осъществяване на търговски, комунални дейности, доставка на

-

електроенергия, топлоподаване, газоподаване, водоподаване, локални интернет
доставчици и др.;
Предприема и други мерки за сигурност при необходимост по искане на
компетентните държавни органи.

5.4. Червена степен – реагиране.
Дейности на кмета на община:
- Лично или определен от него ръководен служител участва в дейността на
Временния оперативен щаб за координиране на действията на място;
- Формира и ръководи Общинския щаб за защита при бедствия;
- Ръководи провеждането на мероприятия по защитата на населението;
- Организира своевременно събиране на информация за загинали и пострадали
граждани, както и за материални щети;
- По искане на ръководителя на Временния оперативен щаб въвежда и
контролира изпълнението на ограничителни мерки спрямо гражданите,
намиращи се на територията на общината, както и за осъществяване на
търговски, комунални дейности, доставка на електроенергия, топлоподаване,
газоподаване, водоподаване, локални интернет доставчици и др.;
- Организира и координира временното извеждане и предоставя неотложна
помощ на пострадалите лица;
- Организира алтернативни маршрути за придвижване на гражданите и
обществения транспорт извън района на инцидента;
- Оказва съдействие на ръководителя на Временния оперативен щаб за
информиране на гражданите за предприети ограничителни мерки и мерки за
поведение и действие в зависимост от обстановката;
- Организира и координира предоставянето на възстановителна помощ на
населението.
6. РЪКОВОДСТВО И УПРАВЛЕНИЕ
Кметовете на общини осъществяват управление на силите и средствата чрез
съществуващите Щабове, създадени във връзка с изпълнение на Закона за защита при
бедствия.
Временен оперативен щаб – осъществява непосредствено управление на силите за
реагиране в зоната на терористичния акт. Създава се със заповед на ръководителя на
Националния оперативен щаб. В състава на ВОЩ се включва и кмета на общината.
7. ОПОВЕСТЯВАНЕ, ИНФОРМИРАНЕ И ПРИВЕЖДАНЕ В ПО-ВИСОКИ
СТЕПЕНИ НА ГОТОВНОСТ
При получаване на сигнали от службите за сигурност за заплаха от извършване на
терористична дейност, ръководителите на съответните служби информират Кмета на
общината, който от своя стана информира областния управител, министър председателя на
Република България, Председателя на Народното събрание и Президента на Република
България.
При получаване на информация чрез телефона за спешни повиквания 112 за
инциденти, свързани със задействане на взривни устройства, оръжия за масово
унищожение, катастрофи, аварии и др., информирането на органите на изпълнителната
власт се извършва чрез оперативните дежурни или дежурните центрове за управление при
кризи и оперативните комуникационно-информационни центрове.

Населението се оповестява – след съгласуване с органите на МВР – за началото на
евакуацията и разсредоточаването по реда на Глава трета, чл.22 от Наредба за условията и
реда за функциониране на националната система за ранно предупреждение и оповестяване
на органите на изпълнителната власт и населението при бедствия и за оповестяване при
въздушна опасност със задействане на сирените.
Оповестяването се дублира с транспортни средства по мегафон с речева
информация. Съобщението се изготвя от ЩЗНБА на община Брусарци и включва:
- издаващ орган;
- дата и час на издаване;
- точно описание на бедствието или опасността и район, който е или е вероятно
да бъде засегнат;
- указания за евакуация съгласно разчетите, евакуационни маршрути, както и
какво евакуиращите се да вземат със себе си;
- - време на следващото съобщение.

8. РАЗСЛЕДВАНЕ
Разследването се организира за своевременно доставяне на пълна и достоверна
информация за обстановката на органите за управление за вземане на целесъобразни
решения.
Разследването изпълнява следните задачи:
- изяснява параметрите на терористичната дейност: застрашени населени места и
пожароопасни обекти, засегнати площи, и др.;
- уточнява наличието на токсични вещества и определя границите на района на
химическо замърсяване;
- установява има ли пострадали и застрашени хора и животни;
- открива повредите по комунално-енергийната мрежа.
- при авария в АЕЦ разследването се осъществява първоначално с разузнавателните
сили и средства на централата. Разследването на територията на областта се осъществява с
постове за радиационно наблюдение и разузнавателни отделения на:
общините и
кметствата, ОД ПБЗН, РИОСВ, Единната национална система за радиационен мониторинг
и др.
9. КОМУНИКАЦИЯ С ОБЩЕСТВОТО
Комуникацията с общество се извършва с наличните средства и възможности за
комуникация/ директни телефонни връзки, мобилни телефонни връзки, радио връзка и
интернет връзка/ на общината с околния свят – ОКИЦ, с длъжностни лица от другите
общините на областта със съседните области и населени места.
При възникване на заплаха от терористична дейност се информират незабавно
областният управител. Чрез системата на оперативните дежурни по ОбСС и ОСС се
информира ОД ПБЗН и ОД МВР Монтана.
Населението периодически и според обстановката се информира за развитието на
събитията и получава указания за поведението и действията си от средствата за масова
информация /местните радиа и кабелни телевизии и радиотранслационните възли/.
Съдържанието на излъчваната информация и указанията се дават от официален говорител
на Областния или общинския щаб.

10. ПОДДЪРЖАНЕ НА ПЛАНА В АКТУАЛНО СЪСТОЯНИЕ
Планът се поддържа в актуално състояние от Общинския щаб за защита при бедствия в
Община Брусарци. Данните в него се актуализират при настъпили промени, както и при
изводи от анализ на опита от действителни ситуации, проведени учения и тренировки.

11. УСВОЯВАНЕ НА ПЛАНА
За усвояването на плана ежегодно се планират и провеждат национални тренировки и
учения, при които се отработват различни елементи от него. Всяка година се организират
и се провеждат курсове със служителите, изпълняващи задачи по защита при бедствия на
органите на изпълнителната власт, на които са възложени функции по планиране,
подготовка и провеждане на дейности по защита при бедствия в общината.
Органите на изпълнителната власт, на които са възложени функции по провеждане
на дейност при бедствия и аварии, включително в следствие на тероризъм, планират
ежегодно финансови средства за подготовка, обучение и участие в тренировки и учения на
съответните служители.

12. ВЪВЕЖДАНЕ НА ПЛАНА В ДЕЙСТВИЕ
Планът се въвежда в действие с писмена заповед на кмета на община Брусарци
При необходимост, с решение на Общински съвет по сигурност се въвежда
бедствено положение на територията на общината или на част от нея

13. ВРЪЗКА С ДРУГИ ПЛАНОВЕ
Планът за действие при терористична дейност в Община Брусарци има връзка със
плана за действие при Бедствия и аварии в Община Брусарци, както и с плана за защита
при радиационна аварии, Плановете за защита при наводнения, земетресения, пожари,
аварии в складовете за негодни за употреба препарати за растителна защита и др.

ПРИЛОЖЕНИЯ:
1. Списък на потенциално опасни обекти на територията на община Брусарци
1.1. Обекти с промишлени отровни вещества
1.2. Обекти с източници на йонизиращи лъчения
1.3. Обекти за съхранение на пестициди
1.4. Хидротехнически обекти (язовири, защитни диги, хвостохранилища)
2. Списък на налични автобуси в община ………………..
3. Списък на местата за временно настаняване на хора в община …………….
4. Разчет за нуждите от храна, вода и медицински продукти
5. Заповед за състава на Общинския щаб 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 и списък с координати на членовете на
Щаба.

Приложение 1

Списък на потенциално опасните обекти
на територията та община Брусарци

І. Хидротехнически съоръжения
1.Язовир „Смирненски” с.Смирненски
2.Язовир „Киселево” с.Киселево
3.Язовир „Липена” с.Василовци

ІІ. Сектор „Енергетика”
1.Бензиностанция и газ станция „Петрол –Елит” с.Дондуково.
2.Подстанция Брусарци МЕР Монтана – 110/20kV – Брусарци

ІІІ. Сектор „Транспорт”
1.ЖП гара Брусарци и 23км. Жп.линия

ІV. Обекти за съхранение на пестициди
1.Склад ББ-куб с.Василовци
2.Склад с.Буковец

Приложение 2

Списък
На наличните автобуси в Община Брусарци
№
по
ред

Марка
модел

Регистрационен
номер

Вид на
каросерията

Брой
места

Водач
име, фамилия

(GSM)

1

Микробус Форд

М 38-88 ВС

пътнически
автобус

15+1

Борис Крумов

0879940127

2

Микробус Форд

М 83-93 ВВ

пътнически
микробус

8+1

Петър Славчев

0876118974

3

Автобус ИСУЗУ

СА 97 – 61 НН

пътнически
автобус

32+1

Цветан
Нисторов

0878503264

4

Автобус ОТОЙЛ

СА 25 – 98 ВТ

пътнически
автобус

28+1

Красимир
Кирилов

0878503239

Вари Велков
5

Автобус
ХЮНДАЙ

С 21 – 84 ХТ

пътнически
автобус

6

Микробус
ПЕЖО

С 49 – 13 ХХ

пътнически
микробус

0878638751

15+1

10+1

Вилизар
Захариев

0895749651

Адрес

1
1

6
Общинска

7
1981

8
Масивна

9
3

10
300

12
Не

13
Да

ІV

Общинска

1972

Масивна

2

700

Не

Да

3

Читалище “Просвета”

ІV

Общинска

1971

Масивна

2

400

Не

Да

4

ОУ “П.Р.Славейков”

ІV

Общинска

1964

Масивна

3

700

Не

Да

5

Читалище
“Събуждане”
Читалище
“Христо Ботев”
ОУ “П.К.Яворов”

3
гр.Брусарци ул.”Георги
.Димитров” № 85
гр.Брусарци ул.”Иван Бобанов”
№ 19А
гр.Брусарци ул. “Георги
Димитров” № 106
с.Василовци
ул.”Георги.Димитров” № 1
с.Василовци ул. “Димитър
Благоев” № 2
с.Дондуково ул. “Юндола” № 1

5
ІV

2

2
Общинска
администрация
СОУ “Христо Ботев”

ІV

Общинска

1952

Масивна

2

400

Не

Да

ІV

Общинска

1950

Масивна

2

300

Не

Да

с.Крива бара ул. “Георги
Димитров” № 3
с.Смирненски ул. “Площад
Ленин” № 3
с.Смирненски ул. “Стефан
Караджа” № 5
с.Буковец
ул. “Васил Левски” № 6
с.Киселево
ул. “Георги Димитров” № 15
с.Дъбова махала
ул. “Георги Димитров” № 41
с.Княжева махала
ул. “Георги Димитров”

ІV

Общинска

1967

Масивна

2

500

Не

Да

ІV

Общинска

1970

Масивна

2

300

Не

Да

ІV

Общинска

1950

Масивна

2

350

Не

Да

ІV

Общинска

1965

Масивна

1

300

Не

Да

ІV

Общинска

1967

Масивна

2

350

Не

Да

V

Общинска

1965

Масивна

2

100

Не

Да

V

Общинска

1964

Масивна

1

200

Не

Да

6
7
8
9

Читалище
“Светлина”
ОУ “Христо Ботев”

10

Читалище “Светлина”

11
12

Читалище “Кирил и
Методий”
Кметство

13

Кметство

Наличие на
технически
паспорт

Обект

етажи

Брой на хората
които могат да
бъдат
приютени

№

Тип на
конструкци
ята

Година на
построяване

Собственост

Категория по
ЗУТ

Наличие на вода
за пиене

Приложение 3
СПИСЪК
На местата за временно настаняване на хора в община Брусарци
Местоположение
Данни за сградата

Приложение 4
Р АЗЧ Е Т
за нуждите от храна, вода и медицински продукти на 1 човек за три дни

№ по
ред
1
2
3
4
5
6
7
8
1
2
3
1
2
3
4

1
2
3
4

Хранителни продукти
Хранителни продукти и
Количество
Забележка
вода
Хляб
3 бр.
Консерви-месни
6 бр.
Сирене /кашкавал/
140 гр.
Колбаси
140 гр.
Захарни изделия
75 гр.
Консерви-зеленчуци
200 гр.
Яйца
3 бр.
Минерална вода
6л.
Нехранителни продукти
Сапун
500 гр.
Веро – опаковка
1 бр.
Тоалетна хартия
1 ролка
Лекарствени средства
Антидепресанти
По разчети от здравните
заведения
Антибиотици
По разчети от здравните
заведения
Аналгетици
По разчети от здравните
заведения
Спазмолитици
По разчети от здравните
заведения
Медицински изделия
Превързочни материали
По разчети от здравните
заведения
Шини
По разчети от здравните
заведения
Дезифектанти
По разчети от здравните
заведения
Спринцовки /еднократна
По разчети от здравните
употреба/
заведения

ОБЩИНА БРУСАРЦИ
3680 гр.БРУСАРЦИ, ул.„Георги Димитров“ № 85, тел. 09783 / 22-11, факс. 09783 / 29-11,
www.brusartsi.com, e-mail: brusartsi@data.bg, brusartsi_adm@abv.bg

ЗАПОВЕД
№ ………………/…...02.2016г.
СЪДЪРЖАНИЕ: Относно изграждане на Щаб за изпълнение на общинския план
за защита при бедствия в Община Брусарци, за провеждане на СНАВР при
бедствия
На основание чл. 65, ал. 1, т.7 от “Закона за защита при бедствия”

Н А Р Е Ж Д А М:
Да се изгради Щаб за изпълнение на общинския план за защита при
бедствия в Община Брусарци както следва:
І. РЪКОВОДСТВО
1. Председател – Наташа Михайлова Младенова – Кмет на общината.
2. Заместник – председател – Петър Цветков Димитров – Зам. Кмет на
общината.
3. Секретар – Костадинка Бобева Петрова – Главен експерт “Образование,
здравеопазване, ОМП и ЗН
ІІ. ЧЛЕНОВЕ НА ЩАБА:
1. Галина Арсенова – Секретар на общината
2. Данаил Дончев – Представител на РУП
3. Милен Янакиев – Представител на ПБЗН
4. Ангел Живков – Представител на В и К,
5. Даниела Младенова – Представител по медицинско осигуряване
6. Кметове и кметски наместници
ІІІ. ЕКСПЕРТНА ГРУПА КЪМ ЩАБА
1. Ангелина Антова – Социален работник към ДСП

2. Полина Валериева – Експерт Общинска собственост и транспорт
3. Валентин Ценов – Ст.експерт ОТС
4. Горан Симеонов – техник ОМП
ІV. ТЕХНИЧЕСКА ГРУПА КЪМ ЩАБА
1. Пламен Тинчев – Дежурен по ОбСС осигуряващ и поддържащ свръзките и
оповестяването.
2. Калин Петров - Личен състав, които печати, завежда на отчет и
размножава документи.
3. Шофьори
- Пламен Цветанов
- Борис Крумов
- Красимир Каменов
- Цветан Нисторов
- Петко Борисов
- Петър Стоянов
- Вилизар Захариев
4. Други
- Вари Велков
- Янаки Иванов
 Определям за работно място на щаба за изпълнение на общинския план
за действие при бедствия и аварии – Заседателната зала в общинска
администрация.
 Секретарят на щаба да организира изготвяне на план за привеждане в
готовност на личния състав на щаба и изготвянето на необходимите документи
(функционални задължения, схеми за оповестяване и др.).
 Настоящата ми заповед да се сведе до знанието на съответните
длъжностни лица за сведение и изпълнение.
 Контролът по изпълнението на Заповедта възлагам на Зам. Кмета на
община – Петър Димитров

Наташа Михайлова
Кмет на община Брусарци
Изготвил:
Костадинка Петрова
Гл.експерт в дирекция ОТСИПХД

ОБЩИНСКИ ЩАБ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПЛАНОВЕТЕ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ

№

Име

Фамилия

Позиция /длъжност/

Дом.тел.

Сл.телефон Моб.телефон Населено място E-mail адрес

3

Костадинка

Петрова

Гл.експерт"Образование и ЗН"

4

Галина

Арсенова

Секретар община

09783/22-11
09783/23-11
09783/23-11
09783/22-11
09783/22-11
09783/23-11
09783/23-11
09783/22-11

5

Данаил

Дончев

представител на МВР

09783/29-30

6

Милен

Янакиев

представител на пожарна

09783/20-03

7

Ангел

Живков

представител на В и К

09783/23-15

8

Даниела

Младенова

представител по мед.осигуряване

9

Цеко

Цеков

Км.наместник с.Дъбова махала

09783/28-87

0879935099 с.Дъбова мах.

10

Петър

Спасов

Кмет с.Крива бара

09783/23-10

0878503174 с.Крива бара

11

Румен

Савов

Кмет с.Дондуково

09785/23-60

09785/23-53

0899359235 с.Дондуково

12

Огнян

Йорданов

Кмет с.Василовци

09785/20-00

09785/22-11

0878503256 с.Василовци

13

Николай

Никитов

Кмет с.Княжева махала

09783/22-81

09783/20-36

0877082882 с.Княжева махала

14

Галя

Василева

Кмет с.Киселево

09784/22-20

0895484149 с.Киселево

15

Димитър

Димитров

Кмет с.Смирненски

09787/23-35

0889940119 с.Смирненски

Км.наместник с.Буковец

09782/32-20

1

Наташа

Младенова

Кмет Община

2

Петър

Димитров

Заместник кмет община

16

09783/20-57
09783/20-41

0879935093
0889430509
0879220385
0889692287
0878503234
0888211876
0878503277
0886969735
0888139777
0879220375

с.Дъбова махала

brusartsi_adm@abv.bg

гр.Брусарци

brusartsi_adm@abv.bg

гр.Брусарци

dida_kbs@abv.bg

с.Смирненски

brusartsi_adm@abv.bg

гр.Лом

0889611500 гр.Лом
0879940120
0889128973 с.Крива бара
0878497233 гр.Брусарци

с.Буковец

17

Ангелина

Антова

социален работник ДСП

09783/22-11

0888782251 гр.Брусарци

18

Полина

Валериева

ст.експерт "Общ.собственост"

09783/22-11

0886384247 гр.Брусарци

19

Валентин

Ценов

ст.експерт. "ОТС"

09783/22-11

0893888727 с.Василовци

21

Горан

Симеонов

Техник ОМП

09783/22-11

0879813251 гр.Брусарци

22

Пламен

Тинчев

дежурен по ОбСС

09783/22-11

23

Калин

Петров

Техник ОМП

09783/22-11

0878497226 гр.Брусарци
с.Сталийска
0878497237 махала

24

Пламен

Цветанов

шофьор

09783/22-11

0879935097 гр.Брусарци

25

Петър

Славчев

шофьор

09783/22-11

0876118974 гр.Брусарци

26

Красимир

Каменов

шофьор

09783/22-11

0878503239 гр.Брусарци

27

Цветан

Нисторов

шофьор

09783/22-11

0899616500 гр.Брусарци

28

Вилизар

Захариев

шофьор

09783/22-11

0895749651 гр.Брусарци

29

Петко

Борисов

шофьор

09783/22-11

0887064296 гр.Брусарци

30

Борис

Крумов

шофьор

09783/22-11

0895399621 гр.Брусарци

31

Вари

Велков

багерист

09783/22-11

0878638751 гр.Брусарци

32

Янаки

Якимов

тракторист

09783/22-11

0882610074 гр.Брусарци

