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ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Плана за наводнение е разработен на основание  чл.65, ал.1, т.2 и 
чл.9 от Закона за защита при бедствия. 

Наводненията са често срещани природни бедствия на територията 
на Република България. Те нанасят огромни щети, тъй като засягат 
населени райони, промишлени територии, продуктивни земеделски земи и 
инженерна инфраструктура. Наводненията могат да бъдат: 15  

 природни наводнения - причинени предимно от топене на ледове и 
снегове, при валежи или при образуване на запори от ледоход или 
замръзване;  

 техногенни наводнения - причинени от други влияния - при 
повреда на хидротехническо съоръжение, което може да доведе до авария 
или при предотвратяване на критични ситуации в хидротехническо 
съоръжение. Съгласно Закона за водите, постоянната защита от вредното 
въздействие на водите включва:  

 изграждане и поддържане на диги, корекции на реки и дерета и 
други хидротехнически и защитни съоръжения; 

   създаване и поддържане на системи за наблюдения, прогнози и 
предупреждения;  

 регулиране нивото на подземните води при опасното им 
повишаване или понижаване;  

 дейности за защита на водосборните басейни от водна ерозия; 

   поддържане проводимостта на речните легла;  

 изграждане и поддържане на укрепителни и/или брегозащитни 
съоръжения по морския бряг за защита от вълновото въздействие; 

   мерки за предотвратяване и ограничаване на щетите, нанесени от 
природните наводнения, провеждани в съответствие с плановете за 
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управление на риска от наводнения, и ликвидиране на потенциално опасни 
язовири, чието техническо състояние не позволява по-нататъшната им 
експлоатация; 

Наводненията представляват временно заливане на значителна част 
от земната повърхност. Възникват при обилни валежи и интензивно 
снеготопене. Същите могат да настъпят от преливане на водата, при 
частично или пълно разрушаване на язовирните стени, при невъзможност 
на речните корита да поемат големи количества водни маси вливащи се в 
тях, а така също и вследствие на земетресения в резултат на което се 
пропукват язовирните стени, водохранилища и други водоеми. 

През територията на общината преминават река Дунав и река „Огоста“. 

Река Дунав 
 е трансгранична река и през пролетно –летния сезон от снеготопенето 
рязко повишава водният си обем. При преминаване на висока вълна с 
обезпеченост над проектната ще се случи критична ситуация, високите 
/катастрофални/ води на р. Дунав ще прелеят през короната на дигите и ще 
причинят наводнение в Козлодуйската низина.  

В рамките на Областта река Дунав протича от участъка на километър 

713 до километър 636. Общата дължина на участъка от реката в рамките 
на Областта е 77 километра. По реката протичат от 2500 до 30000 м 3 /s 
вода. 

За защита на населението и прилежащите територии от високите води на 
реката са изградени 9 бр. защитни диги, които се стопанисват от 
“Напоителни системи” ЕАД – клон Враца в следните участъци: 

 от 698+241 км до 697+125 км – 1.116 км – гр. Козлодуй 
 от 696+952 км до 696+335 км – 0.617 км – гр. Козлодуй 
 от 694+602 км до 690+721 км – 3.881 км – гр. Козлодуй 
 Защитени зони 29 483 дка, от които 1508 дка в град Козлодуй със 

157 къщи и 530 човека, ОПС “Козлодуй” 
 
При преминаване на висока вълна по р. Дунав е необходимо да се създаде: 
      - оптимална организация за извършване на своевременно прогнозиране 
на   висока вълна по река Дунав 

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

 Организиране на непрекъснато и гъвкаво управление на спасителни 
и неотложни аварийно-възстановителни работи 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
4/14 

 

 Определяне и разпределяне на отговорностите и задачите на 
органите на изпълнителната власт, търговски дружества и еднолични 
търговци, юридически лица с нестопанска цел и взаимодействието 
помежду им при  провеждането на висока вълна по река Дунав 

 Осигуряване на основа за възстановяване на нормалните условия за социален и 
икономически живот след ликвидиране на последиците от при провеждането на висока 
вълна по река Дунав. 

 
РЕКА „ОГОСТА“ 

 
Река Огоста преминава през селата Бутан, Хърлец, Гложенеи и Крива 

бара от Община Козлодуй. Общата дължина на участъка от реката в 
рамките на Общината е 15 километра .При авария /разрушаване/ на 
язовирната стена на  язовир “Огоста”-Монтана и изпускане на голямо 
количество водни маси е възможно да се стигне до катастрофални 
наводнения в заливната зона на река Огоста. 
Най-голяма вероятност от наводнения съществува през периода април-май 
в следствие на обилно снеготопене и дъждове.При излизане от коритото си  
е възможно да залее  пътя от републиканската пътна мрежа ІІ-11, в с. 
Гложене, по който става транспортирането на работници и служители от 
«АЕЦ-ЕАД – Козлодуй» 
 

ИЗВОДИ ОТ ВЕРОЯТНАТА ОБСТАНОВКА И ОСНОВНИ 
ЗАДАЧИ 

 Изводи: 
При наводнение от реките , ще възникне сложна инженерна 

обстановка – заливане на част от населените места, пътни артерии и 
съоръжения, селскостопанска земя. В заливната зона ще попаднат хора и 
животни нуждаещи се от спешна помощ. Неотложно ще е провеждането на 
СНАВР/своевременни неотложни авариино въстановителни работи/. 

 Основни задачи 

 Създаване на постове за наблюдение нивото на реките. 

 Създаване на организация за своевременно оповестяване на 
населението, силите и средствата за провеждане на СНАВР.  

 Създаване на група от сили и средства за провеждане на СНАВР.  

 Създаване на организация за своевременно извеждане, оказване на 
първа медицинска помощ, временно настаняване и изхранване на 
пострадалото население. 

 Създаване на организация за своевременна доставка на инертни и 
други необходими материали.  
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 Обучение на населението за поведение и действие, помощ и 
взаимопомощ при наводнение.  

 Организация и взаимодействие между органите и силите 
участващи в провеждане на СНАВР. 

 Организиране на периодично почистване на речните корита от 
растителност, строителни, битови отпадъци и наноси.  

 
      При евентуален недостиг на общински сили и средства, Кметът на 
Община Козлодуй може да поиска от Областния управител или Директора 
на РДПБЗН – Враца, допълнителни такива. 
      За разчистване на големи развалини, когато е необходимо включване 
на механизирани формирования и инженерни подразделения на 
министерство на отбраната, въоръжените сили предоставят помощ по 
заповед на Министъра на отбраната, на основание искане от съответния 
държавен орган. 
 

РЕД ЗА УВЕДОМЯВАНЕ НА ОРГАНИТЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНАТА 
ВЛАСТ, СИЛИТЕ ЗА РЕАГИРАНЕ И НАСЕЛЕНИЕТО, ПРИ 
ВЪЗНИКВАНЕ НА НАВОДНЕНИЯ 
 

СИСТЕМИ ЗА ОПОВЕСТЯВАНЕ: 
     Оповестяването на органите на изпълнителната власт, силите за 
реагиране и населението са осъществява от длъжностните лица по 
действащата свързочно – оповестителна система. 
      При получаване на сигнал за наводнение, дежурният по Община 
веднага подава информацията до оперативния дежурен в Област Враца и 
до Кмета на Общината. 
      От своя страна Председателят на Общинския щаб (Кмета) преценява 
ситуацията и ако тя е критична, привежда в действие плана за защита при 
наводнение. 
      Свиква се щаба за координация и силите за реагиране. Те получават 
персонални задачи от Председателя на щаба и започват веднага аварийно – 
спасителни дейности. 
       Местната  телевизия получава информация от Щаба за начина на 
поведение и действията на населението в създадената ситуация. 
Информацията към населението се предава на определен интервал от 
време,   при получаване на нови данни за обстановката тя се опреснява. 

Схеми за оповестяване 
Схемите за оповестяване са посочени в приложението 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
6/14 

 

 
МЕРКИ ЗА ЗАЩИТА НА НАСЕЛЕНИЕТО. РАЗПРЕДЕЛЕНИЕ НА 

ЗАДЪЛЖЕНИЯТА И ОТГОВОРНИТЕ ОРГАНИ И ЛИЦА ЗА 
ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ПРЕДВИДЕНИ МЕРКИ. СРЕДСТВА И РЕСУРСИ, 
ПРЕДВИДЕНИ ЗА ЛИКВИДИРАНЕ НА ПОСЛЕДИЦИТЕ ОТ БЕДСТВИЯ 

 
ВРЕМЕННО ИЗВЕЖДАНЕ НА НАСЕЛЕНИЕТО 
Длъжностни лица, които могат да разпореждат временно извеждане 

на хората, които са застрашени от наводнение са Председателя на 
Общинския щаб (Кмета), Зам. председателя на Общинския щаб (Зам. 
Кмета) и кметовете на кметства. 

Случаи в които се разпорежда временно извеждане 
При висока вълна по река Дунав и по река Огоста има непосредствена 
заплаха за живущите в разливната зона жители, се предвижда тяхната 
евакуация и настаняване на безопасни места. 

Длъжностни лица от Общинската администрация, отговорни за 
извеждането и грижите за хората. 
 

Име и фамилия Длъжност 
Ивалина Банова      Секретар на Общината 
Виолета Илиева ССИ и ОМП 
Десислава Кучева Гл. експ.Общинска собственост 
Ангел Орлов Домакин на Общината 
  
 
Места за временно настаняване. 
  

 

СПИСЪК 

на места за временно настаняване  

  

№ по 
ред 

Наименование  

на мястото 

Местона-
хождение 

Лице за 
контакт 

Телефонни 
номера 

Брой 
места 

Година на 
построява

не 

Технически 

1. СОУ „Христо 
Ботев” 

гр.Козлодуй Николинка 
Тодорова – 

0973 8 08 70 30 1950 Не 
притежава 
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директор ТП

2. СОУ „Св.св.Кирил 
и Методий” 

гр.Козлодуй Марийка 
Костова – 
директор 

0973 8 08 86 50 1980 Не 
притежава 
ТП

3. ПГ по ЯЕ „Игор 
Курчатов” 

гр.Козлодуй Надя Пагелска 
– директор 

0973 8 50 1982 Не 
притежава 
ТП

4. ОУ „ Васил 
Левски” 

гр.Козлодуй Мариана 
Маркова – 
директор 

0973 8 00 19 30 1950 Не 
притежава 
ТП

5. ОУ „ ”Васил 
Априлов” 

с.Хърлец Любимка 
Ламбова 

0894640463 30 1951 Не 
притежава 
ТП

6. ОУ „ ”Христо 
Ботев” 

с.Гложене Маргарита 
Севастиянова 

0894640468 30 1948 Не 
притежава 
ТП

7. ОУ „ ”Св.Св. Кирил 
и Методий” 

с.Бутан Жана 
Димитрова 

0894640461 30 1932 ТП 
12/15,07,200
9 г.

8. Читалище  гр. Козлодуй Ана-Мила 
Кузманова 
Николова 

0878493004 30 1879 Не 
притежава 
ТП

9. Читалище  с. Хърлец Галя Стоянова 
Гавазка 

 30 1975 Не 
притежава 
ТП

10. Читалище  с. Гложене Виолета 
Маранова 
Иванова 

0896806248 30 1946 Не 
притежава 
ТП

11. Читалище  с. Бутан Силвия 
Василева 
Цветанова 

0887200770 30 1935 Не 
притежава 
ТП

12. Читалище  с. Крива бара Теодора 
Георгиева 
Боянова 

0887942937 30 1962 Не 
притежава 
ТП
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2.1. Населението, което е застрашено от заливане при високи води е 
следното. 

     - 157 къщи и 530 човека, ОПС “Козлодуй” в гр. Козлодуй от р. 
Дунав, 
     -   15 къщи и 40 човека в с. Гложене от р. Огоста 
 

2.2. Длъжностни лица отговорни за настаняване на застрашените. 
- Николай Николов – зам. кмет на община 
- Ангел Орлов – домакин на община 
 

 3. Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, медицински 
изделия и други от първа необходимост. 
 Отговорни длъжностни лица за оценка на нуждите са кметовете на 
кметства и секретарите. 
 

4.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 
 

 4.1. Комисия по разчистване на пътищата и осигуряване на 
проходимост. 
 

Име и фамилия Длъжност 

Николай Николов      Зам.-кмет  
Ивайло Стоянов Н-к РУ на МВР 
Георги Каменов специалист УТСИД 
 
 Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо 
изпълнението на дейностите. 
 Виолета Илиева – ССИ и ОМП 
  
1. Експертиза на хидротехническите съоръженя. 
 Комисия за проверка състоянието на ХТС 

Име и фамилия Длъжност 

Николай Николов      Зам.-кмет  
Виолета Илиева ССИ и ОМП 
Георги Каменов специалист УТСИД 
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3. Системи за наблюдение, ранно предупреждение и 
оповестяване на органите за управление, силите за реагиране и 
населението. 
 
 3.1. Съществуващи системи за ранно наблюдение, предупреждение и 
оповестяване. 
 При повишаване нивото на р. Дунав и р.Огоста  дежурния  по ОбСС 
започва   на всеки 2 часа да предава информация за нивото на реката до 
дежурния по ОблСС. В същото време ежедневна информация до дежурен 
по ОбСС се подава и от кмета на с. Гложене за р. Огоста. 
 3.2. Отговорни длъжностни лица от Общинската администрация за 
осъществяване на дейността. 

- дежурни ОСС община Козлодуй.         
 Отговорно длъжностно лице за взимане на проби от питейната вода 
  –   Отговорно длъжностно лице за взимане на проби  от р. Дунав 

-    Десислав Димитров – Гл. експерт   “Екология”. 
 

 4.Обучение на органите за управление, силите за реагиране и 
населението. 
 4.1.Отговорни длъжностни лица от общинска администрация за 
организиране и провеждане на обучението. 

- Ивалина Банова    – секретар на общината 
- Лиляна Рашкова   – директор дирекция “Хуманитарни  дейности” 
- Виолета Илиева  -  ССИ и ОМП 
 

 4.2.Провеждане на учения за отработване на взаимодействието 
между органите за управление, силите за реагиране и населението. 
 Необходимо е поне веднъж в годината да се отиграе плана за 
действие при наводнение. 
 
 4.3. Източници на финансиране. 
 Финансирането се извършва от общинския и републиканския 
бюджет. 
           
         ІІ. Взаимодействие между органите на изпълнителната власт. 
             
 

2. Места за временно настаняване. 
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 2.1. Населението, което е застрашено от заливане при високи води е 
следното. 

      - 157 къщи и 530 човека, ОПС “Козлодуй” в гр. Козлодуй от р. 
Дунав, 
     -   15 къщи и 40 човека в с. Гложене от р. Огоста 

 
 2.2. Длъжностни лица отговорни за настаняване на застрашените. 
 Отговорни длъжностни лица и в двете населени места са кметовете 
на кметствата. 
 
 3. Оценка на нуждите от снабдяване с храна, вода, медицински 
изделия и други от първа необходимост. 
 Отговорни длъжностни лица за оценка на нуждите са кметовете на 
кметства и секретарите. 
 

4.Разчистване на пътищата и осигуряване на проходимост. 
 4.1. Комисия по разчистване на пътищата и осигуряване на 
проходимост. 
 

Име и фамилия Длъжност 

Николай Николов      Зам.-кмет  
Ивайло Стоянов Н-к РУ на МВР 
Георги Каменов специалист УТСИД 
 

4.2. Наличното оборудване и местонахождението му е посочено в 
приложение № 2 към плана. 

4.3. Длъжностно лице от общинска администрация, координиращо 
изпълнението на дейностите. 
 - Виолета Илиева – ССИ и ОМП  
 5. Организация на комуникациите. 
 
 5.1. Налични средства и възможности за комуникация:  
 а) със стационарни телефони чрез каналите на фиксираната телефона 
мрежа на Виваком. 
 б) с GSM чрез лицензираните далекосъобщителни оператори – 
Виваком . 
 в) чрез техническия комплекс за оповестяване (ТКО) – намира се в 
дежурната стая на дежурния по ОбСС. 
 г) чрез телефонната мрежа на МВР – намира се в дежурната стая. 
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 5.2. Телефонният указател и адресите на отговорните институции и 
длъжностни лица се намира в Приложението към плана. 
 5.3. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, 
координиращо комуникациите по време на бедствие. 
 - оперативните дежурни ОСС   
  
 6. Законност и ред: 
 Длъжностно лице от общинската администрация, отговарящо за реда 
и законността: 
 - Виолета Илиева – ССИ и ОМП  
 
 7. Логистика. 
 Тя е дисциплина, занимаваща се с проектиране, анализ, управление и 
контролиране на потоци от материали, хора и енергия. 
 Основната задача на логистиката е оптимизация на процеси, 
включително доставката на необходимите стоки или материали на точното 
място и време при зададени количества и качество с минимални усилия и 
разходи. 
 Отговорно длъжностно лице от общинската администарция за 
договорни споразумения с доставчици и реда за взаимодействие и 
съгласуване с тях: 

- Галина Христова -  Директор на дирекция ФСД 
 

 
 8. Транспорт. 
   8.1. Отговорни длъжностни лица от общинската администрация, 
координиращи осигуряването на транспорта. 
 - Александър Кръстев - Главен експерт "Местно икономическо 
развитие и транспорт" 
 
 8.2. Списък с лицата (юридически и физически), които осигуряват 
транспортни средства и координатите за връзки с тях, както и наличните 
МПС и местонахождението им се намира в приложението към плана. 
 
 9. Здравеопазване. 
 9.1. Опазването на първа помощ за пострадалите ще става в МБАЛ 
гр. Козлодуй. Ако има по-тежки случай и се изисква висококвалифицирана 
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помощ, болницата разполага с възможности за бързо транспортиране на 
пострадалите до медицински центрове в град Враца или гр. София. 
 9.2. Длъжностно лице отговорно за координацията на действията за 
оказване на първа помощ. 
          - Лидия Петрова – началник отдел „ХД” 

 
  9.3. Определяне на наличните запаси от медицински изделия и 
лекарствени продукти и за какъв период от време запасите ще бъдат не 
достатъчни. 
 10. Възстановяване на услугите и инфраструктурата на Общината. 
 10.1.Комисия по определяне на местата и обектите за 
възстановяване, степенуване по важност на обектите и извършване на 
възстановителни работи. 
 

Име и фамилия Длъжност 
Николай Николов Зам.-кмет 
Атанас Йорданов Гл.архитект 
Людмил Ангелов Директор на дирекция УТСИД 
Чавдар Слабов Директор ОП»КД» 
 
 
 10.2. Отговорни длъжностни лица от общинска администрация, 
координиращо дейностите по възстановяването, качеството на 
изпълнението им и законосъобразното изразходване на отпуснатите 
финансови средства. 
 - Ивалина Банова - Секретар 
 
 11. Подпомагане на засегнатото население. 
 11.1. Вътрешно за Общината подпомагане. 
 Длъжностни лица от общинската администрация, отговорни за 
подпомагане на засегнатото население: 
 - Анита Оприцова -    Главен експерт "Социални услуги" 
 - Галина Маринова           -    Гл.спец човешки ресурси  
 
 След възникване на събитието отговорните лица правят списък за 
броя на засегнатото население и необходимото количество храна, вода и 
други материали от първа необходимост за нуждаещите се. Доставката на 
тези продукти се извършва с помощта на техниката, която е предвидено 
при такива случай в Приложението към плана. 
 11.2. Външно за общината подпомагане. 



___________________________________________________________________________ 
гр. Козлодуй, п.к. 3320, ул. “Христо Ботев” № 13,  тел. 0973/85 800;  факс 80 183 

e-mail: obshtina.kozloduy@gmail.com; сайт: www.kozloduy.bg 
13/14 

 

 11.2.1. При недостиг на храни, вода, лекарства и други материали се 
правят спешни заявки за доставка на същите от съседни общини или от 
централните ведомства. 
 
 11.2.2. Длъжностно лице от общинската администрация отговорно за 
изготвяне на заявките: 
 - Ивалина Банова - Секретар 
 
  
 11.2.3. Места за получаване на помощите. 
 - двора на социален патронаж 
  

11.2.4. Отговорни лица за разпределението, раздаването и отчитането 
на подпомагането. 
  11.3. Длъжностно лице от общинската администрация, 
координираща външното и вътрешното подпомагане. 
 - Анита Оприцова -    Главен експерт "Социални услуги" 
 
 12. Прилагане, преглед и актуализация на плана. 
 12.1. Начин на проиграване на плана. 
 Извършва се след издадена заповед от кмета на Общината за 
тренировка по привеждане в действие на Общинския план за Защита при 
бедствия в частта му “Наводнение”. 
 12.2. Длъжностни лица отговорни за преглед на плана: 
 - Председател на ОбСС (Кмета) 
 - ССИ и ОМП 
  
 12.3. Участвуващи в проиграването на плана. 
 В проиграването на плана участвуват всички длъжностни лица, 
които имат задължения по някоя от точките на плана. 
 12.4. Ред за актуализация на плана. 
 Извършва се при напускане или промяна на задълженията на някои 
от длъжностните лица участвуващи в отделните дейности. 
 V. Финансово осигуряване на плана 
 Необходимите финансови средства са в зависимост от мащаба на 
бедствието. 
 При недостиг на средства от бюджета на Общината при голям брой 
пострадали се прави искане за отпускане на средства от 
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Междуведомствената комисия за възстановяване и подпомагане към 
Министерския съвет 
 

 
 


