
                                             П Р О Т О К О Л 
 

              Днес 26.10.2012 г., петък, в изпълнение на чл. 14 и чл. 41 от Закона за 

защита при бедствия и писмо вх. № РД-35-85/08.08.2012 г. на заместник министър-

председателя и министър на вътрешните работи в административната сграда на 

Областна администрация Монтана от 11.00 часа се проведе семинар на Областния 

управител на област Монтана с кметовете на общини и служители от Областна 

администрация Монтана и общините, имащи задължения по защитата при бедствия на 

тема: 

           „Процедура по пререгистриране, създаване и дейност на доброволните 

формирования към общините за осигуряване на ефективна защита на населението 

при предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях» 

            Методическа помощ за подготовката и провеждането на семинара беше 

оказана от Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – 

Монтана. 

От официално поканените 27 длъжностни лица в семинара взеха участие 25. 

Кметовете на общини не присъстваха по служебни причини, като същите се 

представляваха от зам. кметове и служители от общините имащи задължения по 

защитата при бедствия. 

Семинара премина при следния дневен ред: 

1. Откриване – от г-жа Нина Петкова - зам. областен управител на област 

Монтана 

2. Презентация на тема: „Законови и подзаконови нормативни актове, 

регламентиращи създаването, пререгистрирането, финансирането и дейността на 

доброволните формирования в общините”, представена от Генади Горанов, началник 

група „ППД” в Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” 

– Монтана. 

- Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на 

доброволните формирования за предотвратяване или овладяване на бедствия, 

пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях 

(Обн. ДВ, бр. 50 от 03.07.2012 г., в сила от 03.07.2012 г., приета с ПМС № 123 от 

25.06.2012 г.)   

- Наредба за условията, реда за получаване и размерите на 

възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за защита 

при  бедствия, (Обн. ДВ, бр. 58 от 27.06.2008 г.; изм., бр. 7 от 21.01.2011 г.;  

приета с Постановление № 143 от 20.06.2008 г.)   

          - Решение № 265 на МС от 29.04.2011 г. за разделение на дейностите, 

финансирани чрез общинските бюджети, на местни и делегирани от държавата 

дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности през 2012 г.   

          - Решение № 327 на МС от 25.04.2012 г. за разделение на дейностите, 

финансирани чрез общинските бюджети, на местни и на делегирани от държавата 

дейности и за определяне на стандарти за финансиране на делегираните от 

държавата дейности през 2013 г.  
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3. Изслушване доклади на кметовете на общини (представители от общините) 

за изпълнение на дейности, свързани със създаването, пререгистрирането, 

финансирането и дейността на доброволните формирования. 

4.  Дискусия по направените доклади от присъстващите и определяне на 

срокове за изпълнение на задачите.   

5. Закриване на семинара   

           След окриването на семинара комисар Венцислав Райков – началник на 

Областно управление „Пожарна безопасност и защита на населението” – Монтана 

съобщи пред участниците възможностите на управлението за реагиране при бедствия. 

            Предвид оптимизиране на щатовете на ОУ „ПБЗН” – Монтана и намаляване 

числеността на служителите е необходимо създаване на доброволни формирования в 

общините за оказване помощ на населението при бедствия и извънредни ситуации.  

           Средствата за обучение, застраховка и екипировка ще се отпускат на 

общините, след регистрирането на формированията по надлежния ред.                                           

            След изслушване на презентацията представителите от общините докладваха 

състоянието в общините по отношение на създаването, пререгистрирането, 

финансирането и дейностите на доброволните формирования, както следва: 

Община Якимово  

Има изградено формирование в общината от 5 доброволци, които са 

регистрирани. 

Същите през лятото на 2012 г. са реагирали и оказали помощ при 

потушаването на пожари. 

Община Чипровци 

Няма създадени и регистрирани формирования. 

Кмета на общината е информиран и процедурата ще започне незабавно, след 

като се внесе за обсъждане от Общенския съвет.  

Община Медковец 

Официално доброволни формирования няма, но са сформирани 5 гасачески 

групи за реагиране при пожари, без екипировка. 

Община Вълчедръм 

В общината е започнала процедурата за сформиране на формирования и 

предстои внасяне на предложението за обсъждане на сесия на Общинския съвет.  

Община Лом  

Няма сформирани формирования. Започнала е процедура и има внесена 

докладна записка за разглеждане от Общинския съвет, с цел осигуряване на 15 

човека доброволци. 

Община Бойчиновци  

В общината има сформирани доброволни формирования през 2009 г. 

Същите са оборудвани с екипи и имат платени застраховки. 

Заявени са за обучение, но не са обучени до момента. 

Във всяко населено място от общината има гасачески групи за ликвидиране 

на пожари, но за същите няма подсигурен транспорт. 

Практиката показва, че все по-трудно се набират доброволци, поради ниското 

заплащане. 

Община Георги Дамяново  

Няма доброволни формирования. Има гасачески групи. 
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Общината среща трудност с набирането на доброволци. 

Ще се търсят механизми за сформирането им. 

Община Брусарци  

През 2009 г. е регистрирано доброволно формирование от 6 души. Предстои 

пререгистриране на същите, но забавянето е в следствие на недостиг на финансови 

средства за тази дейност. 

Община Вършец  

Има Решение на Общинския съвет на община Вършец от края на м. септември 

2012 г. за сформиране на доброволни фопмирования. 

Към настоящия момент има само 1 кандидат за доброволец, поради ниското 

заплащане на труда. 

Необходима е техника за реагиране на формированията, а такава общината 

няма. 

Община Монтана  

Няма създадени формирования. 

Минималната сума, като възнаграждение ще демотивира набирането на 

доброволци. 

Липсва техника, която да им бъде предоставена за изпълнение на 

задълженията им.  

Община Берковица  

В общината е започнала процедура за набирането на доброволци. 

До момента не е имало кандидати. 

 

            След приключване на докладите на представителите от общините, г-н Стилиян 

Стоянов – главен специалист ОМП в Областна администрация Монтана обърна 

внимание, че създаването на доброволните формирования в общините не търпи 

отлагане, поради факта, че природните бедствия са неизбежни и непредвидими в по-

голямата си част природни явления, водещи до негативни последици за живота или 

здравето на населението, имуществото, икономиката и за околната среда. 

           С цел намаляване и предотвратяване на рисковете за населението е 

наложително тяхното създаване и то в най-кратък срок, за което общините следва да 

информират Областния управител на област Монтана.                     

Поради приключване на дневния ред семинара беше закрит от г-жа Нина 

Петкова - зам. областен управител на област Монтана. 

 

Инж.  Иван Тодоров                                            

Главен секретар  

в Областна администрация - Монтана 

                                                                        Водещ протокола: 

                                                                        инж. Стилиян Стоянов 

                                                                        главен специалист ОМП  

                                                                        в дирекция АПОФУС 

                                                                        26.10.2012 г. 


