Проект!

РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ № .......................
от.............................2017 година
ЗА изменение и допълнение на 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 2008 г., изм. ДВ. бр. 7 от 2011 г., изм. и доп. ДВ. бр.
16 от 2013 г., изм. ДВ. бр. 60 от 2014 г.)

МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 1, ал. 2 думите „ при старост и смърт” се заличават, а думите „началника на
съответната регионална дирекция” се заменят с „директора на съответната регионална
дирекция ”.
§ 2. В чл. 2, ал. 2 думите „републиканския бюджет” се заменят с „държавния
бюджет”.
§ 3. В чл. 3, ал. 1 след думите „Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на
населението“ - МВР” се поставя запетая и се добавя „съгласно Приложение № 1”.
§ 4. В чл. 5 думите „в срок до 30 дни” се заменят с „в срок до 30 работни дни”.
§ 5. В чл. 6 думите „за всички осигурени социални рискове” се заменят със „съгласно
чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия”.
§ 6. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения:
1. В т. 1 думите „ 10 дни” се заменят с „80 часа”.
2. В т. 2 думите „ 20 дни” се заменят с „160 часа”.
§ 7. Създава се чл. 9:
„Чл. 9. Доброволецът има право да откаже получаването на полагащото му се
възнаграждение като писмено декларира желанието си.”
§ 8. Създава се приложение № 1 към чл. 3, ал. 1:

„Приложение № 1 към чл. 3, ал. 1

ЗАПОВЕД
№ …………./…………....20.... г.

ОТНОСНО: Активиране на доброволно формирование.............................................................
към община.......................
На основание чл. 44, ал. 1, т. 1 и ал. 2 от ЗМСМА и във връзка с чл. 28 от
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, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.

ЗАПОВЯДВАМ:
1. Доброволци от доброволно формирование ........................................ да участват
в дейности по предотвратяване/ограничаване и/или ликвидиране на пожари или извънредни
ситуации в ...................................................... (описва се мястото на събитието), считано от
...........................(изписва се датата) до приключване на задачата.
2. При самостоятелно участие ръководителят на ДФ да ми представи справка за
извършените дейности по образец, съгласно приложение № 4 към чл. 29, ал. 1 от 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, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г.
3. След приключването на дейността .......................................................................
(име, презиме, фамилия) да ми предостави проект на заповед за отчет на дейността, в която
да са описани мястото, видът на дейностите и продължителността на изпълнението им,
имената на участвалите доброволци с техните персонални идентификационни номера и
уникалния код на ДФ, съгласно чл. 3, ал. 2 от Наредба за условията, реда за получаване и
размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за
зашита при бедствия, приета с ПМС № 143/20.06.2008 г.
Изпълнението на заповедта възлагам на ................................................................
Контрола по изпълнение на заповедта възлагам на зам.-кмета на общината.
Копие от заповедта да се изпрати на Оперативен център към РДПБЗН ..................... за сведение.

КМЕТ
НА ОБЩИНА .............................
/Име и фамилия/“

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 8. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен
вестник”.
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