
                            
 
 
До 
Общински съвет 
Смолян 
 

 
ДОКЛАДНА  ЗАПИСКА 

 
от Николай Тодоров Мелемов – Кмет на Община Смолян  

 
Относно: Даване на съвместни дежурства от доброволците на Доброволно формирование на 
община Смолян, област Смолян СМ – 198 – 01 и служители на Районна служба „Пожарна 
безопасност и защита на населението” – Смолян (РС „ПБЗН”). 
 

УВАЖАЕМИ ДАМИ И ГОСПОДА ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ, 
 

            Във връзка с изпълнение на националния план за изпълнение на стратегията за развитие 
на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и други извънредни ситуации в 
Република България за периода 2013 – 2020 година и изграждане на структури от смесен тип за 
извършване на дейности по защита на населението съгласно чл. 1, ал. 2 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 
необходимо организирането на съвместни дежурства на доброволците от Доброволно 
формирование на община Смолян СМ – 198 - 01 със служители на РС „ПБЗН” – Смолян. 
            При изпълнение на дейности по съвместно носене на дежурства доброволците ползват 
сгради, техника и оборудване, предоставени за управление на РД „ПБЗН” – Смолян, и участват 
във всички дейности под ръководството на служител от РС „ПБЗН” – Смолян по ред, установен в 
териториалното звено.   
            На основание чл. 2, ал. 2 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 и чл. 21, ал. 1, т. 23 от Закона за 
местното самоуправление и местната администрация предлагам на Общински съвет – Смолян да 
приеме следното 
 

РЕШЕНИЕ: 
 

            1. Доброволците от Доброволно формирование на община Смолян СМ – 198 – 01 да дават 
8 часови съвместни дежурства със служители на РС „ПБЗН” – Смолян за обезпечаване защитата 
на населението съгласно утвърден график от кмета на общината и съгласуван от началника на РС 
„ПБЗН” – Смолян. 
             
 
ВНОСИТЕЛ: 
НИКОЛАЙ МЕЛЕМОВ 
Кмет на Община Смолян 
 


