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Р Е Ш Е Н И Е  
 

№ 142 / 29.09.2016 г. 

 

ПРОТОКОЛ № 14 / 29.09.2016 г. 

 

 

Относно: Отмяна на Решение № 117 / 18.12.2008 г. на Общински съвет Елена и 

създаване на доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на 

бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях в 

община Елена 

На основание чл. 21, ал. 1, т. 6 и чл. 21, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и 

местната администрация, във връзка с чл. 41, ал. 1 от Закона за защита при бедствия и 

чл. 4 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, ОБЩИНСКИ СЪВЕТ - ЕЛЕНА   

 

Р Е Ш И: 

 
1. Отменя свое Решение № 117/18.12.2008 г. относно създаване на доброволно 

формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и 

извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях. 

2. Възлага на кмета на община Елена да създаде доброволно формирование за 

предотвратяване или овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и 

отстраняване на последиците от тях на територията на община Елена в 

съответствие с 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. 

3. Определя наименование на доброволното формирование „ДФ - ЕЛЕНА 2016“ 

4. Определя максимална численост на доброволното формирование - 10 

доброволци. 

5. Възлага на кмета на общината да обяви в средствата за масова информация 

и/или на електронната страница на общината обявление за набиране на 

доброволци. 

 

 

 



 

6. Възлага на кмета на общината извършването на дейностите по регистриране на 

доброволното формирование, подбора на доброволци и сключване на договори с 

тях, както и организацията на подготовка и обучение, съгласно стандартите за 

издръжка, определени с Решение № 276/28 април 2015 г. на Министерския съвет 

7. Възлага на кмета на общината да изпрати заявление за регистриране на 

доброволно формирование в ГДПБЗН - МВР, както и да изпълни произтичащите 

действия уредени в раздел ІІІ на Закон за защита при бедствия. 

 

 

СТОЯН ЗЛАТЕВ 

Председател на  

Общински съвет ЕЛЕНА 

 

 


