УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

На основание чл.41 от Закона за защита при бедствия,
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 и в изпълнение на точка шестнадесета от
решение на тридесет и седмото заседание на Общински съвет
Ямбол , проведено на 24 март 2022г.

Община Ямбол
Набира доброволци
За участие в доброволни формирования за предотвратяване или
овладяване на бедствия пожари извънредни ситуации и отстраняване на
последиците от тях

Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години
физическо лице, което е клинично здраво, не страда от психично
заболяване и не е осъждано за умишлено престъпление от общ
характер, освен ако е реабилитиран.
Лице навършило 16г. и не навършило 18г. може да кандидатства
ще бъде обучавано за доброволец без да изпълнява конкретни задачи.
Служители от Министерството на вътрешните работи (МВР) и
военнослужещи от Министерството на отбраната (МО) не могат да
членуват в доброволните формирования.
I.

Кандидатстване и членство в доброволните формирования

1. Кандидатите за доброволци подават заявление до кмета на общината
за членство в доброволното формирование съгласно приложение № 1.
2. Към заявлението по т.1 се прилагат следните документи:
- формуляр за кандидатстване по образец съгласно приложение №2;
- медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво;
- справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;

- свидетелство за съдимост;
-копие от документ за придобито образование, специалност или
правоспособност;
- декларация за съгласие за обработка на лични данни.
3. Кандидатите за доброволци към документите по т.2 прилагат и копие
от документ за правоспособност за извършване на дейности със
специализирана техника и/или оборудване и копие от свидетелство за
управление на моторно превозно средство за съответната категория, ако
имат такива.
II.ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОБРОВОЛЕЦА

1. При включване в доброволно формирование доброволецът има право
на:
- обучение;
- отпуск по чл. 157, ал. 1, т. 7 от Кодекса на труда и по чл. 62, ал. 1, т. 8
от Закона за държавния служител за участие в обучение и за изпълнение
на задачи по предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и
извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях, който му се
признава за служебен или трудов стаж;
- застраховка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 от Закона за защита при
бедствия, която се сключва след регистриране на доброволеца;
- осигуряване съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия;
- възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване
на последиците от тях;
- възнаграждение при участие в обучения и практически учения;
- екипировка;
- ползване на помещения, специализирана техника и оборудване за
целите на участието му в доброволното формирование;
- пълна информираност за дейностите, които ще осъществява като
доброволец.

2.За участието си в дейностите по предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последствия
от тях, доброволците могат допълнително да бъдат стимулирани от
органите на държавната и местната власт, както и от физически и
юридически лица.
III. Срок и ред за предоставяне на документи за участие
1.
Кандидатите за доброволно формирование за предотвратяване
или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и
отстраняване на последствия от тях на територията на Община Ямбол
могат да получат комплект документи за участие в обявената процедура
всеки работен ден в деловодството на община Ямбол на улица Г. С.
Раковски № 7 до 15. 01. 2023г.
2.
Документи за участие се приемат до 15. 01. 2023г.
За допълнителни въпроси може да се обърнете към Главен експерт по
ОМП към Община Ямбол на телефон GSM: 0895599557 или на интернет
страницата https://www.mvr.bg/gdpbzn на МВР в рездел „Добровлни
формирования“

КМЕТ НА ОБЩИНА ЯМБОЛ
ВАЛЕНТИН РЕВАНСКИ

Приложение 1
ЗАЯВЛЕНИЕ
ОТ

……………………………………………………………………………………………………………………………

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН РЕВАНСКИ,
Изразявам желание да бъда включен в състава на доброволното
формирование на община Ямбол за предотвратяване или овладяване на
бедствия , пожари и извънредни ситуации като доброволец по смисъла на
чл. 40 от Закона за защита при бедствия.

Прилагам :
1. Формуляр за кандидатстване ;
2. Медицинско удостоверение, доказващо че сте клинично здрав
( от личен лекар);
3. Справка от психо диспансер, че не се водите на отчет ;
4. Копие от документ за придобито образование , специалност или
правоспособност ;
5. ………………………………………………………………………………………………………………..
6. ………………………………………………………………………………………………………………..

…………………20…..г.
гр. Ямбол
С уважение:

…………………………………………

Приложение 2

ФОРМУЛЯР
ЗА КАНДИДАСТВАНЕ В ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ
Име презиме фамилия ………………………………………………………………………………………
Адрес……………………………………………………………………………………………………………………
Телефон………………………………………………………………………………………………………………
Мобилен телефон………………………………………………………………………………………………
Пол……………………………………………………………………………………………………………………….
Възраст……………………………………………………………………………………………………………….
Образование ……………………………………………………………………………………………………..
Специалност……………………………………………………………………………………………………….
Месторабота……………………………………………………………………………………………………….
Длъжност…………………………………………………………………………………………………………….
Допълнителна квалификация, курсове, специализация и подготовка
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Семейно положение…………………………………………………………………………………………..
Професионален опит
……………………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………………….
Интереси(посочете до три пожелания)
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Хоби…………………………………………………………………………………………………………………….
Опит като доброволец
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Нещо друго което считате, че е важно да знаем за Вас
……………………………………………………………………………………………………………………………..
Каква дейност предпочитате да извършвате в доброволното
формирование
Пожарогасене……………………………………………………………………………………………………
Издирване и спасяване…………………………………………………………………………………….
Неотложни аварийно възстановителни работи………………………………………………
Първа долекарска помощ…………………………………………………………………………………
(може да се посочат повече от една дейност)

Подпис……………………………………………………………..
фамилия

