
О Б Щ И Н А     К О З Л О Д У Й 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

НАРЕДБА 
 

№ 19 
 

на Общински съвет 

за създаване на доброволни граждански 

формирования на територията  

на община Козлодуй 
 
 
 
 
 
 

В сила от 04.01.2012 г. 
Приета с реш.  № 31 по прот.  № 4 от 20.12.2011 г. 

 
Козлодуй 

 декември 2011 г. 



 2 

Глава първа. 
ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ 

 
 Чл.1. (1) С Наредбата се определя редът за създаване на доброволни 
граждански формирования за подпомагане и взаимодействие между общинска 
администрация, РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН” на територията на община 
Козлодуй при охрана на селскостопанската реколта, масови и други 
мероприятия, предотвратяване, пресичане и разкриване на нарушения на 
обществения ред, извършването на престъпни посегателства спрямо личното и 
обществено имущество в общината, както и при възникването на пожари, 
наводнения и други извънредни ситуации. 
 (2) Членството в доброволните граждански формирования по охрана на 
обществения ред (ООР) и Закона за защита при бедствия е на доброволен 
принцип. 
 Чл.2. Доброволни граждански формирования могат да се създават към 
общината със заповед на кмета на община Козлодуй, на основание решение на 
общинския съвет. 
 Чл.3. При организирани и други общински мероприятия, доброволните 
граждански формирования, участват съвместно сьс служителите от РУ 
„Полиция”, РС ”ПБЗН”, Козлодуй или самостоятелно, по ред и начин указан в 
Наредбата. 
 Чл.4. Всяко участие на доброволните граждански формирования започва с 
писмена заповед на кмета на общината, съгласувана с началника на РУ 
„Полиция” и РС ”ПБЗН”, Козлодуй. 
 

Глава втора. 
РЕД ЗА СЪЗДАВАНЕ И СТРУКТУРА НА ДОБРОВОЛНИТЕ 

ГРАЖДАНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
Раздел І. 

Състав на доброволните граждански формирования 
 

 Чл.5. (1) Със заповедта по чл. 2, кметът на общината определя броя на 
доброволните граждански формирования по населени места и броя на 
доброволците в едно формирование.  
 (2) Кметът на общината определя и предоставя със заповед оборудвани 
сгради, техника и комуникации за поддържане на дежурство от доброволците в 
населеното място, след решение на общинския съвет. 
 Чл.6. (1) В общинската администрация се води регистър с лични данни на 
доброволците в доброволните граждански формирования. 
 (2) За РУ „Полиция”, РС ”ПБЗН”, Козлодуй и ОД „Полиция”, Враца се 
изготвя списък на доброволните граждански формирования с лични данни на 
доброволците. 
 (3) Регистрите с лични данни на доброволците се водят в съответствие със 
Закона за защита на личните данни. 
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Раздел ІІ. 
Ръководство на доброволните граждански формирования 

 
 Чл.7. (1) Кметът на общината или упълномощено от него лице, 
осъществява общото ръководство на дейността на доброволните граждански 
формирования. 
 (2) Ръководителите от РУ „Полиция”, РС ”ПБЗН”, Козлодуй, 
осъществяващи непосредственото ръководство на доброволното гражданско 
формирование се определят със заповеди на началника на РУ „Полиция”, РС 
”ПБЗН”, Козлодуй  и кмета на общината. 
 (3) При организирани и други общински мероприятия методическото 
ръководство на доброволните граждански формирования се осъществява от 
служители на РУ „Полиция”, РС ”ПБЗН”,  Козлодуй. 
 (4) В случай на обявено бедствено положение доброволните граждански 
формирования се ръководят от председателя на Общинския щаб за спасителни, 
неотложно аварийно-възстановителни работи /СНАВР/ и пряко от ръководителя 
на формированието, определен със заповедта на кмета на общината и началника 
на РУ „Полиция” и  РС ”ПБЗН”, Козлодуй  по ал. 2. 
 

Раздел ІІІ. 
Членство в доброволните граждански формирования и статут на 

доброволеца 
 

 Чл.8. (1) За доброволци в доброволните граждански формирования се 
приемат: 

- пълнолетни български граждани; 
- физически и психически здрави лица; 
- лица, неосъждани за извършени престъпления от общ характер. 
(2) Не могат да членуват в доброволните граждански формирования 

държавни служители, кадрови военнослужещи, служители на МВР. 
 Чл.9. (1) Кандидатите за доброволци подават молба до кмета на общината 
за членство в доброволните граждански формирования за срок от три години. 
 (2) Към молбата по ал. 1 кандидатите за доброволци прилагат следните 
документи: 
           -    автобиография; 

- медицинско свидетелство; 
- документ за психическо  състояние;   
- свидетелство за съдимост; 
- писмено съгласие на основния работодател. 

 (3) Кандидатите за доброволци в доброволните граждански 
формирования, прилагат към молбата за членство и копие от свидетелства за 
правоспособност или квалификация. 
 Чл.10. (1) Подборът на кандидатите за доброволци се извършва от 
комисия по подбора, определена със съвместна заповед на кмета на община 
Козлодуй,  началника на РУ „Полиция” и началника на РС ”ПБЗН”, Козлодуй. 
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 (2) В комисията по ал. 1 участвуват представители на общинска 
администрация, РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”,  Козлодуй. 
 Чл.11. (1) В едномесечен срок от датата на подаването и комисията по чл. 
10, ал. 1 взема решение по молбата на кандидатите за доброволци, което се 
вписва в протокол. 
 (2) Протоколът с одобрените от комисията по чл. 10, ал. 1 кандидати за 
доброволци, заедно с техните молби за членство се представят на кмета на 
общината, който издава заповед за сформиране на доброволно гражданско 
формирование, съдържаща лични данни на одобрените за членство доброволци. 
 (3) Копие от протокола по ал. 1 се изпраща в областната администрация и 
ОД „Полиция”, Враца за водене на регистър. 
 (4) Списък с личните данни на одобрените кандидати за доброволци се 
предоставя на РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”, Козлодуй. 
 Чл.12. (1) Доброволец може да продължи членството си в доброволно 
гражданско формирование от друга община, когато промени постоянния си 
адрес. 
 (2) В случая по ал. 1, в срок от два месеца от датата на промяната на 
адреса си, доброволецът представя заверена справка-характеристика от 
ръководителя на доброволното гражданско формирование, което е напуснал за 
дейността му като доброволец и писмено съгласие на основния му работодател. 
 Чл.13. За членството си в доброволно гражданско формирование, 
доброволецът получава "статут на доброволец", който му дава следните права: 
 - да получава отличителни знаци за изпълнение на своите функции; 
 - да получава атестат, който да бъде смятан за предимство при 
кандидатстване за работа в общински звена и структури, изпълняващи дейности 
по чл. 1 от Наредбата. 
 Чл.14. Членството в доброволните граждански формирования се 
прекратява от кмета на общината: 

- по собствено желание на доброволеца, изразено писмено; 
- при несъответствие с изискванията по чл. 8; 
- при промяна на постоянния адрес на доброволец, който не е 

предоставил писмена информация до кмета на общината в срока по чл. 12, ал. 2; 
- по предложение на ръководителя на доброволното гражданско 

формирование, съгласувано с началника на РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”,  
Козлодуй; 

- по предложение на началника на РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”, 
Козлодуй; 

- при несправяне със задълженията от страна на доброволеца. 
 

Глава трета. 
ОБУЧЕНИЕ И ПОДГОТОВКА НА ДОБРОВОЛЦИТЕ 

 
 Чл.15. (1) РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”, Козлодуй осигуряват обучението и 
подготовката на доброволците от доброволните граждански формирования по 
опазване на обществения ред и по Закона за защита при бедствия. 
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 (2) Доброволците преминават специализиран първоначален курс на 
обучение по охрана на масови мероприятия, предотвратяване, пресичане и 
разкриване на нарушения по опазване на обществения ред и престъпления от 
общ характер в РУ „Полиция”, Козлодуй и по предотвратяване, ограничаване и 
ликвидиране на пожари в РС ”ПБЗН”, Козлодуй. 
 (3) Ръководителите на доброволните граждански формирования 
преминават при необходимост и специализиран курс на обучение в ОД 
„Полиция”, Враца или в учебни заведения на МВР. 
 (4) Заявки за обучение на лицата по ал.3 се подават от кмета на общината, 
съответно до началника на РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”,  Козлодуй. 
 (5) При завършване на обучението доброволците и ръководителите на 
доброволни граждански формирования полагат изпит, за което им се издава 
документ за завършен курс на обучение. 
 Чл.16. (1) Не подлежат на първоначално обучение доброволци в 
гражданските формирования: 

- работили не по-малко от една година в органите на МВР; 
- работили не по-малко от една година в държавни ведомства, частни 

дружества и фирми, осъществяващи дейности по опазване на обществения ред. 
 (2) Доброволците на всеки три години преминават специализиран курс за 
обучение на доброволци. 
 Чл.17. (1) Програмите за обучение на доброволците се изготвят от 
определените служители на РУ „Полиция” и РС ”ПБЗН”, Козлодуй и се 
съгласуват с кмета на общината. 
 (2) Ръководителите на учебни заведения определени от МВР уведомяват 
кмета на общината за провеждането на специализиран курс за обучение на 
ръководители на доброволните граждански формирования два месеца преди 
началото му за съответната година. 
 (3) Кметът на общината и съответният ръководител на структурно звено 
на МВР и РС ”ПБЗН”, Козлодуй със съвместна заповед определят мястото и реда 
за провеждане на специализирания курс за обучение на доброволците. 
 

Глава четвърта. 
ФИНАНСОВО, РЕСУРСНО И ТЕХНИЧЕСКО ОСИГУРЯВАНЕ НА 

ДОБРОВОЛНИТЕ ГРАЖДАНСКИ ФОРМИРОВАНИЯ 
 

 Чл.18. (1) Финансирането се осигурява от целеви средства, финансирания 
по проекти или от други източници. 
 (2) Общинският съвет, по предложение на кмета на общината, определя 
средства от общинския бюджет за съответната година необходими за: 

- издръжка на доброволните граждански формирования по населени 
места; 

- средствата за облекло и оборудване на доброволците, както и тяхната 
застраховка срещу злополука при или по повод изпълнение на задълженията им. 
 Чл.19. (1) Финансовото осигуряване на доброволните граждански 
формирования, описани в настоящата наредба може да се обезпечава и чрез 
учредяване на Обществен фонд "Ред и сигурност". 
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 (2) Постъпленията за фонда по ал. 1 се осигуряват от дарители, физически 
и юридически лица и други източници. 
 (3) Разходването на средствата от обществения фонд да се осъществява 
съгласно волята на дарителя, съгласно принципите за прозрачност и ефективно 
финансово управление, като в края на всяка календарна година се представя 
годишен финансов отчет пред общинския съвет и местните медии. 
 Чл.20. Доброволците имат право на възнаграждение при участие във 
форми на обучение и действия по Закона за защита при бедствия по ред 
определен от Наредба за условията, реда за получаване и размерите на 
възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи за 
защита при бедствия. 
 

Заключителни разпоредби 
 

 §1. Настоящата Наредба е приета с решение № 31, по протокол № 4  от 
20.12.2011г. на общински съвет, Козлодуй и влиза в сила в срок от 14 дни от 
датата на приемането й. 
 §2. Наредбата подлежи на актуализация при промяна в нормативната 
уредба, регламентираща този вид дейност. Предложения за актуализация на 
Наредбата могат да се правят от членовете на общинския съвет, Местната 
обществена комисия за ред и сигурност, кмета на общината, ръководител на 
структурно звено на МВР, РС ”ПБЗН”, Козлодуй и ръководителя на 
доброволното формирование. 
 §3. За неуредените в Наредбата случаи се прилагат Закон за частната 
охранителна дейност, Закон за МВР, Закон за опазване на селскостопанското 
имущество, Закон за защита при бедствия и Наредба № 1 на ОбС, Козлодуй. 
 
 
 
 
  
ОБЩИНСКИ СЪВЕТ, КОЗЛОДУЙ 
 
ПРЕДСЕДАТЕЛ /п/ 
МАЯ ЗАНЕВА 
 


