СПРАВКА-ТАБЛИЦА
за отразяване на становищата, получени при съгласуването на 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.)
Приети/
№
Подател
Бележки
Мотиви
неприети
Коментар
Твърдо не съм съгласен с наложените от горе Не се приема.
Създаването на чл. 31б, с който се регламентира
направен на
промени за минимални изисквания за оборудване и
вида и количеството оборудване на доброволните
Портала за
задължаване за притежаване на автомобили.
формирования,
е
предложено
предвид
обществени
Написани са много неща които малките общини
осигуряването на ДФ, изградени в общини с
консултации на
няма как да се снабдят. Насила създадохте
население до 20 000 души, със специализирана
07.08.2017 г.
„Доброволци“ в общини под 20 000 хиляди души.
техника и оборудване, съгласно § 55 от ЗЗБ. С
Опомнете се така не става. Това ли е
предложения текст в чл. 31б се дават три
доброволчеството. Жалко!! Погледнете Наредбите
възможности за осигуряване на ДФ – с пожарен
кога са създадени и колко пъти са променяни-така
и/или спасителен и/или друг автомобил със
не става-никой няма да дойде да помага-особено
съответното минимално оборудване. Целта на
1.
като се спускат насила Правила за оборудване,
конкретното изписване на вида и количеството
задължение за ДФ и други. Явно в ГД ПБЗН за
техника и оборудване е да се гарантира мобилност
големи корифеи на тема доброволчество и
на доброволните формирования и минимум от
експерименти-не само че няма да създадете(или ако
технически средства, с които да се повиши тяхната
създадете ще са неефективни), но и тези които
ефективност при оперативна намеса.
доброволни формирования ги има ще се
откажат!Искам трите имената на тези вносители на
проекта и длъжностите им - било в ГД ПБЗН или
парламентарна комисия-да се знае-вносител на този
текст-този и този!!!

