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ОТНОСНО: Протестна декларация от членовете на Доброволно формирование 
при Община Смолян 

 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 

 

В деловодната система на Общински съвет – Смолян е постъпила 
протестна декларация от ДОБРОВОЛНО ФОРМИРО-ВАНИЕ към Община 
Смолян внесена от Г. Х. Й., ръководител на формированието. При преглед на 
представеното в декларацията се установява следното: 

1. Относно броя на Доброволното формирование на община Смолян, 

област Смолян.  Доброволното формирование на община Смолян, област Смолян 

е регистрирано в регистъра на доброволните формирования за защита при 

пожари, бедствия и извънредни ситуации на Главна дирекция “Пожарна 
безопасност и защита на населението” - МВР, със следния пореден номер за 
страната: СМ - 198 - 01.  На основание  чл.5 ал.1 / Стандартите за численост на 
доброволците за всяка община се определят с решение на Министерския съвет 
съобразно броя на населението и на населените места в нея и отдалечеността ѝ 

от местоположението на основните части на ЕСС/  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 - на Община Смолян  е определен брой от 20 

доброволеца. 



2. През 2019год. по внесена докладна от кмета на село Момчиловци, 

община Смолян за включване в доброволното формирование на лица  желаещи 

да са доброволци, бе инициирана среща съвместна с кмета на с. Момчиловци, 

общински съветници и представители на Общинска администрация и 

представител на доброволното формирование. На срещата представител на 
доброволното формирование отсъстваше, но ни бе представено писмено 

становище. След разглеждане на постъпилите докладни и становища бе взето 
решение – броя на доброволците да не бъде увеличаван, но да бъде редуциран 

досегашният състав и бъдат разгледани новите молби за участие и бъде извършен 

подбор. Съгласно чл. 9 ал.1 /Подборът на кандидатите за доброволци се 
извършва от комисия, включваща представители на ведомства и други 

юридически лица, имащи отношение по защитата при бедствия на територията 
на общината/ и ал.2 / Комисията по ал. 1 се определя със заповед на кмета на 
общината, съгласувана с началника на районна служба "Пожарна безопасност и 

защита на населението" (РСПБЗН) или РДПБЗН/  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  

3. На основание писмо № ДЛ 00-9764/27.04.2018г. на кмета на Община 
Смолян  и със заповед № 8121з-1118/11.09.2018 на Министъра на вътрешните 
работи се предоставя безвъзмездно правото на собственост на Община Смолян, 

област Смолян въпросния автомобил „ЩАЕР“, другият автомобил „ЗИЛ“ е 
предоставен на кметство Момчиловци, община Смолян. Ето защо въпросните 
автомобили се стопанисват и ползват от Община Смолян. 

4. Съгласно чл.36 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  е регламентирано какви права и преференции имат доброволците. 
Преференциите са регламентирани в НАРЕДБА  № 2 „За определянето и 

администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Смолян“ в   „ 

ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ  

§ 1 Доброволците в Община Смолян, регистрирани по 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  - заплащат в намален размер до достигане 
сумата от 70.00 лв. годишно за определените такси по ГЛАВА ВТОРА от 
настоящата Наредба и съгласно разпоредбите на ЗМДТ.“ 



5. Отхвърля останалите искания по протестната декларация  на 
ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ към Община Смолян като неоснователни, 

тъй като всички необходими мерки относно тяхното функциониране и ползване 
на преференции са спазени – видно от приетият бюджет за 2020год. на Община 
Смолян   и  Наредба № 2 „За определянето и администрирането на местните такси 

и цени на услуги в Община Смолян“ на община Смолян  

Въз основа на гореизложеното и на основание чл.21, ал.1, т.23  от Закона 
за местното самоуправление и местната администрация, чл.5, чл.9, чл,31, и чл.33 

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 предлагам следното 

 

РЕШЕНИЕ: 

 

1. Определя числеността на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ към 

Община Смолян от 20 доброволеца; 
2.  Кмета на Община Смолян да издаде заповед за комисия по подбор 

на кандидатите доброволци съгласно чл.9 ал.1 и ал.2  „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“ в рамките на утвърдената численост;  
3. Отхвърля исканията на ДОБРОВОЛНО ФОРМИРОВАНИЕ към 

Община Смолян като неоснователни. 

 

 

Вносител:  
 

 

ВЕНЕРА РАЙЧЕВА АРЪЧКОВА 

Председател на Общински съвет – Смолян 

 

 

 


