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1. Дефиниране на проблема:
1.1. Кратко опишете проблема и причините за неговото възникване. Посочете
аргументите, които обосновават нормативната промяна.
Липса на възможност юридическите лица да създават за своя сметка доброволни
формирования. С промяната в Закона за защита при бедствия (бр. 51 на „Държавен вестник“
от 2016 г.), се дава право на всяко юридическо лице да създава доброволно формирование за
собствена сметка, но в Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования, не е предвиден ред, по който това да се реализира.
Невъзможност доброволецът да бъде освобождаван от работодателя или органа по
назначаването за изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации. Към момента с Наредбата за реда за създаване и
орагнизиране на дейността на доброволните формирования се дава право на доброволеца,
при участие в обучение или дейности, да се счита в неплатен отпуск, който с изменението
на Закона за защита при бедствия (ЗЗБ) е отменен.
Липса на възможност за прекратяване на членството в доброволното формирование
по предложение на ръководителя на формированието. При констатирани пропуски в
изпълнение на задълженията като доброволец няма механизъм, даващ право на
ръководителя да предложи за освобождаване съответния доброволец.
Липса на регламент за уведомяване на работодателя за участие на негов служител в
доброволно формирование. Не съществува ред, по който работодателят да бъде информиран
за това, че негов работник/служител е участник в доброволно формирование.
Липсата на материална отговорност от страна на доброволците при
унищожаване/повреждане на имущество, собственост на МВР. Това възникна като основен
проблем при пилотно изградените смесени доброволни формирования.

Невъзможност за участието на доброволно формирование от една община в друга.
Доброволното формирование е ограничено да действа само на територията на общината,
към която е създадено и липсват механизми за възстановяване на разходите на общината
при участие на доброволното формирование извън територията на общината. Това не
позволява участието му при нужда в съседна община, каквато практика се наблюдава през
последните години.
Невъзможност за обединяване на доброволните формирования за постигане на цели
от взаимен интерес. Доброволните формирования са изправени пред сходни
предизвикателства на регионално и национално ниво. Лисва възможност за създаване на
активна мрежа от доброволци, укрепване на капацитета на доброволците и доброволните
формирования, възможност за съвместни инициативи и дейности, популяризиране, развитие
и усъвършенстване на доброволните формирования.
Липса на определен минимум от технически средства за обезпечаване на дейността
на доброволните формирования. Към настоящият момент съгласно §55 от ЗЗБ, в общините
до 20 000 жители, се създават доброволни формирования, които се обучават и осигуряват
със специализирана техника и оборудване, но не е определен минимум.
Липса на условие за ползване на преференции от доброволците. Наличие на хора,
включващи се в доброволните формирования, само за да се възползват от предвидените
преференции.
Не е определен срок за преминаване на първоначален основен курс на обучение от
доброволците и не са конкретизирани центровете, в които е възможно то да се провежда.
Съществуват доброволни формирования, в които процесът на обучение е започнал преди
повече от 2 години, но все още не е завършен и в някои случаи доброволци са обучавани в
центрове за професионално обучение, които има лицензия, която не съответства на
изискванията за такова обучение.
Липса на единна практика при изготвянето на Планове за взаимодействие.
Практиката показва, че част от изготвяните към момента планове са непълни и не могат да
изпълнят предназначението си.
Невъзможност за издаване на заповед за участие на доброволци в дейности през
извънработно време, почивни и празнични дни. В много от случаите, участието на
доброволци в извънработно време, почивни и празнични дни, няма възможност да бъде
предвидено и няма възможност да бъде оформена заповедта в писмен вид.
Не е дефиниран субектът, които следва да осигури доброволеца за социално и
здравно осигуряване. С измененията в Закона за защита при бедствия е заложено, че
осигуровките по на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване са за сметка на
държавния бюджет, но в Наредбата за реда за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования не е определен реда за внасянето им.
Липсата на възможност доброволците да ползват сгради, техника и оборудване на
Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" (ГДПБЗН) при обучение.
До сега в процеса на обучение доброволците нямаха възможност да ползват сгради, техника
и оборудване на ГДПБЗН, при условие че те се обучават по места от служителите и в
сградите на ГДПБЗН.

1.2. Опишете какви са проблемите в прилагането на съществуващото законодателство
или възникналите обстоятелства, които налагат приемането на ново законодателство.
Посочете възможно ли е проблемът да се реши в рамките на съществуващото
законодателство чрез промяна в организацията на работа и/или чрез въвеждане на нови
технологични възможности (например съвместни инспекции между няколко органа и др.).
В бр. 51 на „Държавен вестник“ от 2016 г. беше обнародван Закон за изменение и
допълнение на Закона за защита при бедствия (ЗИДЗЗБ).
Във връзка с влезлия в сила Закон за изменение и допълнение на Закона за защита
при бедствия (ЗИДЗЗБ) е необходимо да бъде изготвен проект на Постановление на
Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата 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 2012 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.).
С приетите промени в раздел III от Закона за защита при бедствия възниква
необходимостта от изменение и допълнение на разпоредбите, регламентиращи
доброволните формирования. Необходимо е да се създаде възможност юридическите лица
да създават за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата, каквато до
момента има само кмета на общината, каквато възможност е предвидена със ЗИДЗЗБ.
В ЗИДЗЗБ се въвежда задължение доброволецът да се освобождава от работодателя
или органа по назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения
за времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, като отпада
„неплатения отпуск”.
Съгласно чл. 43, ал. 3 от ЗИДЗЗБ доброволците се осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3,
т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като осигурителните вноски за социално и
здравно осигуряване са изцяло за сметка на държавния бюджет и отпада от чл. 42, ал. 1, т. 4
от Закона за защита при бедствия задължението на кмета да осигури доброволеца за всички
осигурителни рискове.
С чл. 41, ал. 2 от ЗИДЗЗБ общините с население до 20 000 души се задължават да
създават доброволни формирования, които съгласно § 55 от ЗИДЗЗБ се създават, обучават и
осигуряват със специализирана техника и оборудване в срок до 1 януари 2018 г, каквото
задължение за общините не е съществувало.
В настоящата нормативна уредба не е регламентиран ред за участието на
доброволно формирование от една община в друга, както и липсва условие към
доброволците за получаването на привилегии.
Приетите изменения и допълнения в ЗИДЗЗБ, не е възможно да бъдат реализирани
при съществуващата подзаконова нормативна уредба, регламентираща организацията и
дейността на доброволните формирования, тъй като не е налице уредба, съответстваща на
посочените в т. 1.1. нови положения.
1.3. Посочете дали са извършени последващи оценки на нормативния акт, или анализи за
изпълнението на политиката и какви са резултатите от тях?
Последваща оценка на въздействието не е извършвана.

2. Цели: Да се регламентира редът за създаване и организиране на дейността на
доброволните формирования и да се насърчи развитието на доброволните формирования в
Република България. Да се даде възможност на по-широк кръг от субекти да създават
доброволни формирования, прецизиране на привилегиите на доброволците, да се даде
възможност за мобилност на доброволните формирования и гарантиран минимум от
технически средства, с които да се повиши ефективността им при оперативна намеса.
Създаване на регламент за участието на доброволно формирование от една община в друга.
Посочете целите, които си поставя нормативната промяна, по конкретен и измерим
начин и график, ако е приложимо, за тяхното постигане. Съответстват ли целите на
действащата стратегическа рамка?
3. Идентифициране на заинтересованите страни:
Кметове на 194 общини с регистрирани доброволни формирования и кметовете на
общини, предвиждащи да изградят доброволни формирования, всички юридически лица,
независимо от техния вид, имащи служители, които са участници в доброволни
формирования и тези, които за в бъдеще ще имат и ще създават доброволни формирования,
граждани, държавни органи на Министерство на вътрешните работи, Министерство на
финансите, Министерство на труда и социалната политика и Националния осигурителен
институт, които са ангажирани в организирането на доброволни формирования и/или
участват в такива формирования.
Посочете всички потенциални засегнати и заинтересовани страни, върху които
предложението ще окаже пряко или косвено въздействие (бизнес в дадена област/всички
предприемачи, неправителствени организации, граждани/техни представители, държавни
органи, др.).
4. Варианти на действие:
Вариантите са следните:
Вариант 0. Без действие
При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени, регламентиращи
доброволните формирования. Няма да се въведе възможност юридическите лица да създават
за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата, каквато до момента има
само кмета на общината. Няма да се постигне целеното насърчаване на доброволните
формирования в Република България. Няма да се даде възможност на по-широк кръг от
субекти да създават доброволни формирования, да се прецизират привилегиите на
доброволците, да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и
гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при
оперативна намеса. Няма да се даде възможност за създаване на регламент за участието на
доброволно формирование от една община в друга.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение
на Наредбата 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 2012 г., изм. ДВ. бр. 60
от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.).
В проекта на Наредбата се предвижда доброволните формирования да се сдружават
на териториално и национално ниво за решаване на общи въпроси и за постигане на цели от

взаимен интерес. Да се регламентира възможността юридическите лица да създават
доброволни формирования за своя сметка. Предвижда се териториалните органи на
ГДПБЗН - МВР да подпомагат юридическите лица с доброволни формирования в процеса
на обучение, аналогично на тези създадени от кметовете на общините.
Предвижда се доброволецът при участие в обучение или дейности да е в „платен
отпуск”, каквато форма е предвидена в Кодекса на труда и Закона за държавния служител.
Предвижда се отпадане прилагането на „съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово
или служебно правоотношение” при кандидатстване. Въвежда се промяна, която предвижда
след регистриране на доброволеца, кметът да уведомява работодателя, че негов служител е
доброволец към общината.
Предвижда се възможност по писмено мотивирано предложение до кмета на
общината от ръководителя на доброволното формирование, да се прекратява членството на
доброволци. Въвежда се и задължение за посочване на причини при едностранно
прекратяване на членството във формированието от страна на кмета.
Предвидено е и условие за ползването на преференции, което да е възможно след
едногодишно членство в доброволно формирование и доказана активност подкрепена с
писмено предложение на ръководителя на формированието.
Предвижда се възможност за мобилност на доброволните формирования и
гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при
оперативна намеса. Насърчава се обучението на доброволците като се въвежда в срок до две
години от регистриране на доброволеца, в който те да преминат първоначален основен курс,
като се дава възможност това да става и в лицензирани центрове, които извършват обучение
по утвърден план и програма за професия „Спасител”. Предвижда се отпадане на
поддържащото обучение, с оглед дадената възможност за провеждане на текущо обучение
на всяко тримесечие. Освен това се добавя текст, с които се дава възможност сградите на
ГДПБЗН да се ползват безвъзмездно от доброволците при обучението им.
Предвижда се примерен вариант на План за взаимодействие, с който се цели
създаването на предварителна организация за участието на доброволци в дейности. Правна
регламентация получава взаимодействието и координацията между кметовете на общините
при използването на доброволни формирования от една община в друга. Въвежда се
възможността при необходимост, кметът на една община да иска участие на доброволни
формирования от други общини, за изпълнение на дейностите, както и възможността
кметовете на общини да имат право да командироват доброволци на територия на друга
община. Дадена е възможност при участие на доброволното формирование в извън работно
време, почивни и празнични дни, заповедта на кмета се издава устно, а се оформя писмено в
първия работен ден след възникване на събитието.
Предвижда се преустановяване създаването на доброволни формирования от смесен
тип и организирането на съвместни дежурства.

Предвижда се правото на доброволеца на вноски за социално и здравно осигуряване
да бъде както досега от кмета на общината за сметка на държавния бюджет.
Идентифицирайте основните регулаторни и нерегулаторни възможни варианти на
действие от страна на държавата, включително варианта „без действие“.
5. Негативни въздействия:
Вариант 0. Без действие
При този вариант няма да се извършат необходимите нормативни промени, регламентиращи
доброволните формирования. Няма да се въведе възможност юридическите лица да създават
за своя сметка доброволни формирования по реда на наредбата, каквато до момента има
само кмета на общината. Няма да се постигне целеното насърчаване на доброволните
формирования в Република България. Няма да се даде възможност на по-широк кръг от
субекти да създават доброволни формирования, да се прецизират привилегиите на
доброволците, да се даде възможност за мобилност на доброволните формирования и
гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши ефективността им при
оперативна намеса. Няма да се даде възможност за създаване на регламент за участието на
доброволно формирование от една община в друга.
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата 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 2012
г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.).
Икономически негативни въздействия: не може да има.
Социални негативни въздействия: не може да има.
Екологични негативни въздействия: не може да има.
6. Положителни въздействия: .
Вариант 0. Без действие
При този вариант не са идентифицирани положителни въздействия.
Вариант 1. Приемане на Постановление на Министерския съвет за изменение и
допълнение на Наредбата 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 2012
г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г., изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.).
С предложените изменения и допълнения ще се регламентира, дадената възможност в
ЗИДЗЗБ за създаване на доброволните формирования от юридически лица, ще се определи
минималното количество технически средства необходими за ефективност при оперативна
намеса и ще се насърчи развитието на доброволните формирования. Ще се даде възможност
за оказване на взаимопомощ на доброволци от една община в друга. Ще се даде възможност

на по-широк кръг от субекти да създават доброволни формирования, прецизиране на
привилегиите на доброволците, ще се даде възможност за мобилност на доброволните
формирования и гарантиран минимум от технически средства, с които да се повиши
ефективността им при оперативна намеса. Ще се създаде регламент за участието на
доброволно формирование от една община в друга.
Икономически положителни въздействия: не може да има.
Социални положителни въздействия: не може да има.
Екологични положителни въздействия: проектът няма отношение към екологията.
7. Потенциални рискове:
Не са идентифицирани конкретни рискове при реализирането на вариант 1.
Посочете възможните рискове от приемането на нормативната промяна, включително
възникване на съдебни спорове.
8.1. Административната тежест за физическите и юридическите лица:
 Ще се повиши
 Ще се намали
 Няма ефект
8.2. Създават ли се нови регулаторни режими? Засягат ли се съществуващи режими и
услуги?
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата 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 2012 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.) не съдържа разпоредби, свързани с въвеждане на
регулаторни режими.
9. Създават ли се нови регистри?
Промяната по отношение на възможността за създаване на доброволни формирования от
юридически лица не налага създаването на нови регистри, а само допълване на
съществуващия регистър на доброволните формирования за преодоляване или овладяване
на последиците от тях и на доброволците включени в тях, предвиден в чл. 47 от Закона за
защита при бедствия.
Когато отговорът е "да", посочете колко и кои са те ............................................................
10. Как въздейства актът върху микро-, малките и средните предприятия (МСП)?
 Актът засяга пряко МСП
 Актът не засяга МСП
 Няма ефект
Актът въздейства на микро-, малките и средните предприятия чрез използване на
техните работници/служители като доброволци. Предвид факта, че те могат да участват в
дейности по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари или други извънредни
ситуации във времето, в което те са в трудово-правни или служебни отношения.
11. Проектът на нормативен акт изисква ли цялостна оценка на въздействието?
 Да
 Не
12. Обществени консултации: ....................................................................................................
Обобщете най-важните въпроси за консултации в случай на извършване на цялостна
оценка на въздействието или за обществените консултации по чл. 26 от Закона за

нормативните актове. Посочете индикативен график за тяхното провеждане и видовете
консултационни процедури.
Проектът на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на
Наредбата 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 2012 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г.,
изм. и доп. ДВ. бр. 74 от 2014 г.) ще бъде публикуван на Портала за обществени
консултации и на интернет страницата на МВР, в съответствие с чл. 26 от ЗНА.
Проектът на Постановление ще се съгласува в съответствие с чл. 32, ал. 1 от Устройствения
правилник на Министерския съвет и на неговата администрация, включително с
Национално сдружение на общините в Република България.
13. Приемането на нормативния акт произтича ли от правото на Европейския съюз?
 Да
 Не
...........................................................................................................................................................
Моля посочете изискванията на правото на Европейския съюз, включително
информацията по т. 8.1 и 8.2, дали е извършена оценка на въздействието на ниво
Европейски съюз, и я приложете (или посочете връзка към източник).
14. Име, длъжност, дата и подпис на директора на дирекцията, отговорна за
изработването на нормативния акт:
Име и длъжност: старши комисар Красимир Шотаров - директор на дирекция
„Оперативни дейности“ при Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ на Министерство на вътрешните работи
Дата: 31.03.2017 г.
Подпис:

