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ПЛАН ЗА ДЕЙСТВИЕ 
 

За постигане за използване на оборудване, закупено по 
проект „Съвместно управление на риска за ефективни реакции на 
местните власти в извънредни ситуации“, Код на проекта ROBG-458 
финансиран по програмата Interreg V-A Румъния-България 

 
СПОРАЗУМЕНИЕ 2 

 
за партньорство и сътрудничество 

между община Белене, област Плевен, Р. България 
и община Калъраш, окръг Калъраш, Румъния 

 
 
Община Белене, област Плевен, Р. България 
и 
Община Кълъраш, окръг Кълъраш, Румъния 
 
посочени като страни по това споразумение 
 

Като вземат предвид приятелството и сътрудничеството, основани на взаимно 
уважение и подкрепа между двете страни, както и желанието за укрепване на 
трансграничното сътрудничество въз основа на тяхната административна и териториална 
юрисдикция за съвместно управление на риска за ефективни реакции на местните власти 
в извънредни ситуации, и двете общини декларират, че: 
 

1. Община Белене, водещ бенефициент, ще използва оборудването, закупено по 
гореспоменатия проект за: 

 
Вид машини / съоръжения за нуждите на Община Белене Количество 
1. Автовишка 
 
Дейности в случай на пожар 
 

- отстраняване на пострадали хора от високи етажи;  
- работа по електрическата мрежа; 

1 
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- в помощ на служителите на Регионалната служба "Пожарна 
безопасност и защита на населението"; 

- подрязване на дървета;  

Дейности в случай на наводнение 
- помощ на хора в наводнени домове и изнасянето им от 

домовете; 
- отстраняване на повреди по електрозахранването;  

 
2. Багер - товарач 
 
Дейности в случай на наводнение 

- извършване на масови дейности почистване на дигата; 
- изхвърляне на кал и утайки от пътното платно; 
- товарна дейност на строителни материали; 
- отводняване на канавките по общинската пътна мрежа; 
- почистване на деретата в малките населени места; 

 
Дейности в случай на пожар 

-  изкоп на пожарна ивица 
 
 

1  

3. Специализирано превозно средство за събиране и 
изхвърляне на боклук (машина за събиране на боклук)  

- транспортиране на битови отпадъци при всички бедствия за 
предотвратяване на епидемии в общината  

1  

4. Трактор с ремарке, снегорин и разпръсквач за пясък   
 Дейности в случай на наводнение 

- транспортиране на инертни материали по време на насипване 
на дигата;  

- извозване на отпадъци при локални наводнения;  

 
 Почистване на сняг / зимно почистване / 
 

1 
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- почистване на общинската пътна мрежа в общината и 
опесъчаване на пътищата.  

Дейности в случай на пожар 
- оране на ивици;  
- разпръскване на пясък;  

5.1. Трифазен дизелов агрегат - подвиж ен 
Дейности при всички бедствия 

- доставка на електроенергия за теренна работа на аварийните 
групи и доброволното формирование  
 

1 

5.2. Трифазен електрически дизелов генератор (агрегат-
стационарен) - с малък капацитет-проектиран за сградата на 
Общинска администрация-Белене (община Белене)  
Дейности при всички бедствия 

- доставка на електричество до административната сграда за 
работа на кризисния щаб  
 

1  

5.3. Трифазен електрически дизелов генератор (агрегат -
стационарен) - с голям капацитет - предназначен за 
производство на Общинска болница Белене  
Дейности при всички бедствия  

- за работа на всички устройства, които поддържат 
животоспасяващи дейности;  

1 

 
 
 
2. Партньор 2 по проекта Община Калъраш ще използва оборудването, закупено по 

гореспоменатия проект за:  
 

Вид машини / съоръжения за нуждите на Община Калъраш Количество 
1. Бобкат 
 
Дейности в случай на наводнение 

- извършване на масови дейности по проблемни участъци на 
дигата в тесни условия; 

- изхвърляне на кал и утайки от пътното платно при тежки 
условия; 

3 
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- товарна дейност на строителни материали в тесни условия;  
- отводняване на канавките по общинската пътна мрежа в тесни 

условия;  

Дейности в случай на пожар  
- изкоп на пожарна ивица в тесни условия;  
 

 
Почистване на сняг / зимно почистване / 
 

- почистване на общинската пътна мрежа в общината в тесни 
условия, където по -голямо оборудване не може да маневрира.  
 
 

2. Товарач 
 
Дейности в случай на наводнение 

- извършване на насипни дейности по проблемни участъци по 
дигата; 

- изхвърляне на кал и утайки от пътното платно; 
- товарна дейност на строителни материали; 
- отводняване на канавките по общинската пътна мрежа;  

Дейности в случай на пожар 
-  изкоп на пожарна ивица;  
 

Почистване на сняг / зимно почистване / 
 

- почистване на общинската пътна мрежа в общината и 
опесъчаване на пътищата.  

 

1  

3. Снегорин  
Дейности в случай на наводнение 

- транспортиране на инертни материали по време на насипване 
на дигата; 

- извозване на отпадъци при локални наводнения;  

 

2 
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 Почистване на сняг / зимно почистване /  
- почистване на общинската пътна мрежа в общината и 

опесъчаване на пътищата; 

Дейности в случай на пожар 
- оране на ивици;  
- разпръскване на пясък; 

4. Превозно средство за отстраняване на вода 
 Дейности в случай на наводнение 

- източване и транспортиране на води, причиняващи 
наводнение; 

- извозване на отпадъци при локални наводнения;  

 
 Почистване на сняг / зимно почистване / 
 

- отпушване на наводнени зони поради топене на сняг/лед;  

Дейности в случай на пожар  

- транспортиране на вода за подпомагане при гасене на пожар 
или за създаване на бариери за спиране на настъпването на 
огъня;  

1 

5. Автовишка   
 
Дейности в случай на пожар 
 

- отстраняване на пострадали хора от високи етажи;  
- работа по електрическата мрежа; 
- в помощ на служителите на местната служба по пожарна 

безопасност; 
- подрязване на дървета за избягване на инциденти;  

Дейности в случай на наводнение 
- помощ на хора в наводнени домове и изнасянето им от 

домовете; 
- отстраняване на повреди по електрозахранването;  

1 
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3. Двете общини се съгласяват да си предоставят оборудването помежду си в 

случай на извънредни ситуации и при поискване.  
 
 

 
 

За община Белене  
Област Плевен 

Р. България 
 
 

……………………………………………….. 
Кмет на община Белене 

Милен Дулев 
 

За община Калъраш 
Окръг Калъраш 

Румъния 
 
 

……………………………………………….. 
Кмет на община Калъраш 

Дулче Мариус-Григоре 
 

 
 

16.08.2021 
гр. Белене 

http://www.interregrobg.eu/

		2021-08-16T10:42:48+0300
	MILEN PAVLOV DULEV


		2021-08-16T15:18:36+0300
	Marius-Grigore Dulce




