
Изисквания и критерии към 

бъдещите доброволци 

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 реабилитирано. 

Кандидатите за доброволци подават 

заявление до кмета на общината за членство в 

доброволното формирование, като към 

заявлението се прилагат следните документи: 

1. формуляр за кандидатстване по 

образец; 

2. медицинско удостоверение, 

доказващо, че лицето е клинично здраво; 

3. справка от психодиспансер, че лицето 

не се води на отчет; 

4. свидетелство за съдимост; 

5. копие от документ за придобито 

образование, специалност или 

правоспособност; 

6. декларация за съгласие за обработка 

на лични данни. 

Кандидатите за доброволци към горе 

упоменатите документи 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. 

Финансовите средства, необходими за 

издаване на документите могат да бъдат 

възстановени на доброволците от бюджета на 

общината. 

Кметът на общината сключва 

граждански договори  с одобрените 

кандидати. 

При включване в доброволно 

формирование доброволецът има право на: 

1. обучение; 

2. 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; 

3. застраховка съгласно чл. 42, ал. 1, т. 3 

от Закона за защита при бедствия, която се 

сключва след регистриране на доброволеца; 

4. осигуряване съгласно чл. 43, ал. 3 от 

Закона за защита при бедствия; 

5. възнаграждение при участие в 

дейности по предотвратяване или овладяване 

на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях; 

6. възнаграждение при участие в 

обучения и практически учения; 

7. екипировка; 

8. ползване на помещения, 

специализирана техника и оборудване за 

целите на участието му в доброволното 

формирование; 

9. пълна информираност за дейностите, 

които ще осъществява като доброволец. 

 

 

 

 

 

Видовете обучение на доброволците са: 

1. първоначален основен курс; 

2. специализирано обучение; 

3. обучение за ръководител на 

доброволно формирование; 

4. обучение за обучители на 

доброволци; 

5. текущо обучение. 

Всеки доброволец след регистриране 

в доброволно формирование задължително 

преминава първоначален основен курс на 

обучение в срок до две години от неговото 

регистриране. 

Обучението на доброволците се 

осъществява по утвърдени от Академията на 

МВР програми, съгласувани с директора на 

ГДПБЗН - МВР. 

Лице, навършило 16 години, може 

да бъде обучавано за доброволец, без да 

изпълнява конкретни задачи по 

предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях, като 

същото се признава за първоначален 

основен курс. 

Доброволците, завършили 

първоначален основен курс, задължително 

преминават поддържащо обучение на всеки 

три години, а при желание - ежегодно. 

Специализираното обучение на 

доброволците, обучението за ръководител на 

доброволно формирование и обучението за 

обучители на доброволци се извършва от 

лицензирани центрове за професионална 

квалификация при МВР или от други 

акредитирани училища и лицензирани 

центрове. 


