
 

П Р О Т О К О Л 

ОТ ПРОВЕДЕН СЕМИНАР С КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ И ДЛЪЖНОСТНИТЕ ЛИЦА ОТ 

ОБЛАСТНА АДМИНИСТРАЦИЯ МОНТАНА И ОБЩИНСКИТЕ АДМИНИСТРАЦИИ, 

ИМАЩИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТИ ЗА ЗАЩИТА ПРИ БЕДСТВИЯ И 

РЪКОВОДИТЕЛИ НА ДОБРОВОЛНИ ФОРМИРОВАНИЯ 

 

 Днес 17.11.2016 г. от 10.00 ч. в зала № 1 на Областна администрация Монтана 

във връзка с писмо наш вх. № ОМП-04-102/08.09.2016 г. от Министъра на вътрешните 

работи относно организиране на семинари, свързани с изграждането на доброволни 

формирования от общините в област Монтана, се проведе семинар с кметовете на 

общини и длъжностните лица от Областна администрация Монтана и общинските 

администрации, имащи задължения и отговорности за защита при бедствия и 

ръководители на доброволните формирования при следния  дневен ред:  

1. Откриване на семинара. 

2. Преглед на новите моменти в нормативната уредба по отношение на 

доброволните формирования. 

3. Актуално състояние на доброволните формирования на територията на област 

Монтана – споделяне на добри практики, въпроси свързани с оповестяване, 

събиране и участие на доброволците, отчитане пред кмета, участие и роля на 

ръководителя и заместник ръководителя на доброволното формирование в 

самостоятелни и/или съвместни спасителни операции, готовност за включване в 

дейности през предстоящия зимен сезон 2016/2017 г. и др. 

4. Лекция на тема: „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното 

формирование”. 

5. Съхранение, поддържане и използване по предназначение на предоставената от 

МВР на общините техника. 

6. Обсъждане на допълнителни въпроси. 

7. Закриване на семинара. 

 

 На семинара присъстваха: 

1. Бойко Благоев – заместник областен управител на област Монтана; 

2. Иван Тодоров – главен секретар на ОА Монтана; 

3. Володя Марков – главен специалист в дирекция АПОФУС на ОА Монтана; 

4. Венцислав Райков – директор на РД „ПБЗН” Монтана; 

5. Иван Иванов – главен инспектор РД „ПБЗН“ Монтана; 

6. Ангел Ангелов – сътрудник на кмета на община Берковица; 

7. Пламен Петков – кмет на община Чипровци; 

8. Боян Аврамов – заместник кмет на община Вълчедръм; 

9. Тони Трайков – старши медиатор община Вълчедръм; 

10. Иван Пешунов – секретар на община Г. Дамяново; 

11. Борислав Борисов – младши експерт ОМП община Лом; 

12. Костадинка Петрова – главен експерт „ЗН и ОМП” община Брусарци; 

13. Крум Крумов – главен експерт СИ и ОМП община Монтана; 

14. Невяна Георгиева секретар МКБППМН и БПЗН община Метковец; 



15. Младен Аврамов – специалист ОМП и ГЗ община Бойчиновци; 

16. Кирчо Кирилов – главен специалист  ОБРЗ и ГЗ в община Якимово; 

17. Антон Тошев – директор на дирекция специализирана в община Вършец; 

18. Георги Аврамов – старши специалист ГрЗ и сигурност в община Вършец; 

 

Г-н Благоев откри семинара, като благодари на присъстващите за участието в 

него и отбеляза, че днес се провежда инициативата „Мениджър за един ден”, която 

дава възможност на младите хора за ранно кариерно ориентиране и придобиване на 

ценни умения за бъдещия им професионален път. Участниците в тази инициатива ще 

присъстват на днешния семинар. 

 След като обяви дневния ред на семинара г-н Благоев даде думата на г-н Иван 

Иванов от РД „ПБЗН“ , който направи презентация на темата „Доброволните 

формирования – дейност на кметовете на общини по сформиране, обучение и отчитане 

на работата на доброволните формирования“. 

 

Г-н Иванов започна презентацията по темата с разясняване на приетата 

Стратегия за развитие на доброволните формирования 2012-2020 г. Стратегията е 

разработена за постигане на ефективна намеса при възникване на бедствия, пожари и 

други извънредни ситуации на територията на Република България и за осигуряване 

активно участие на хората при защитата на техния живот и здраве, за опазване на 

околната среда и имущество. Тя е насочена към формиране на нова национално 

отговорна политика за активно участие на гражданите в дейности, насочени към 

осигуряване на собствената им безопасност. Основните законови рамки, в които ще се 

реализира Стратегията се определят от Закона за Министерството на вътрешните 

работи (чл. 91 з, ал.1) и Глава четвърта, раздел ІІІ „Доброволни формирования” от 

Закона за защита при бедствия. С приемането и реализирането на тази Стратегия, с 

подкрепата на гражданското общество и на местната власт ще се възроди и разви 

съвременно доброволно движение, като част от Единната спасителна система в 

Република България. 

 

Представителите на общините Бойчиновци, Лом, Брусарци и Берковица се 

изказаха по проблемите и трудностите , които срещат при набирането на желаещи хора 

от общините за формиране на доброволнте формирования. Търсят се начини за 

мотивиране на хората, включително и безработни за включването им като доброволци 

във формированията. 

  

Г-н Боян Аврамов-заместник кмет на община Вълчедръм сподели опита от 

създаването и функционирането на доброволното формирование в общината, 

трудностите  които е срещнал в началото с набирането на доброволци, тяхното 

обучение, оборудване и ефективността на техните действия при необходимост. Г-н 

Аврамов изрази готовност за оказване помощ със своя опит на всяка една община при 

формиране на доброволни формирования. 

  

Г-н Антон Тошев сподели опита на община Вършец от работата на доброволното 

формирование, като обърна внимание за мотивацията на хората от формированията и в 



тяхната убеденост, че са призвани да оказват помощ при нужда, а не заради 

получаване на възнаграждение. 

 От участниците в „ Мениджър за един ден” бе зададен въпроса за предимствата 

на доброволците от формированията при кандидатстване за работа в системата на 

ПБЗН. 

 Г-н Райков обясни как се кандидатства за работа в системата на МВР, за реда и 

начина по който се одобряват кандидатите и какво обучение преминават след 

назначаването. 

 Г- Иванов запозна участниците в семинара със заповедта на Министъра на 

вътрешните работи, с която се предоставя техника на община Чипровци за използване 

при бедствени ситуации. 

  

Г-н Благоев благодари за активността на участващите в семинара и пожела 

доброволните формирования да изразходват повече сили  в обучение и тренировки, а 

по-малко в реална извънредна ситуация. 

Поради изчерпване на дневния ред семинара беше закрит от г-н Благоев. 

  

 

 

 

БОЙКО БЛАГОЕВ          (П)  

Заместник областен управител на област Монтана  

  

 

Изготвил протокола:               

Володя Марков (П) 

Главен специалист в дирекция АПОФУС 

 17.11.2016 г. 


