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ОБЩИНА АНТОН, СОФИЙСКА ОБЛАСТ 
 

2089 Антон, пл. „Съединение” № 1 

тел.: +359 7186 2300; факс: +359 7186 2500 

e-mail: obanton@abv.bg, website: www.antonbg.com  

 

 

ЗАПОВЕД 
№ РД-124 / 16.07.2018 година 

На основание чл. 44, ал. 1, т. 8 и ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местна 

администрация и чл. 65, ал. 1, т.1 от Закона за защита при бедствия и 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, във връзка с Решение № 259 от Протокол № 25/28.04.2017 год. на Общински съвет 

Антон и моя Заповед с № РД-123/16.07.2018 год. на Община Антон 

 

І. ОТКРИВАМ 

Процедура по набиране на доброволци за 5 (пет) броя места за изграждане на доброволно 

формирование“Доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия, 

пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях на територията на 

община Антон” към Община Антон. 

 

ІІ. ОПРЕДЕЛЯМ изисквания към кандидатите за доброволци: 

1. Общи изисквания: 

1.1. Да са дееспособни физически лица навършили 18 години; 

1.2. Да са клинично здрави и да не страдат от психични заболявания; 

1.3. Да имат завършено средно образование; 

1.4. Да не са осъждани за умишлино престъпление от общ характер, освен ако са 

реабилитирани; 

1.5. Да не са служители на Министерството на вътрешните работи (МВР) или 

военнослужещи от Министерството на отбраната (МО); 

2. Необходими документи и срокове за подаването им: 

2.1. в 10 (десет) дневен срок, считано от деня следващ датата на обявяване на настоящата 

заповед за набиране на доброволци, кандидатите отговарящи на общите изисквания, могат да 

подадат заявление за участие (по образец), попълват формуляр за кандидатстване (по 

образец ) и представят следните документи: 

2.1.1. Лична карта (копие); 

2.1.2. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично здраво; 

2.1.3. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет; 

2.1.4. Свидетелство за съдимост; 

2.1.5. Копие от диплома за завършено образование; 

2.1.6. Копие от документ за придобита специалност или правоспособност; 
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2.1.7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или служебно 

правоотношение; 

2.1.8. Декларация за съгласие за обработка на личните данни (по образец); 

2.1.9. Копие от свидетелство за управление на моторно превозно средство (ако има такова ); 

2.2. Място за подаване на документите: стая Деловодство в сградата на Община Антон, с 

адрес: 2089 Антон, пл. Съединение № 1, етаж II, тел. за контакти: 07186 2300; 

2.3. До участие в подбора се допускат само кандидати за доброволци, които представят в 

срок необходимите документи по точка 2.1. от настоящата заповед; 

2.4. Не се приемат документи след срока по точка 2.1; 

2.5. В едномесечен срок от крайната дата за подаване на заявления, комисия за подбор на 

кандидати за доброволци, определена със заповед на Кмета на община Антон, ще състави 

протокол за одобрените кандидати, съгласно чл. 10, ал.1 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; 

 

III. Копие от заповедта да се постави на общодостъпни места на територията на община 

Антон и да се публикува на сайта на Община Антон - https://www.antonbg.com/ . 

 

IV. Копие от настоящата заповед да се връчи на Анастасия Лумбева – главен специалист 

„ГРАО” за сведение и изпълнение.  

Контрол по изпълнение на заповедта възлагам на Цветелина Костова – секретар на община 

Антон. 

 

 

 

/П/ 

   
.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           .  

 

ИНЖ. СТОЯН ИВАНОВ ГАРЧЕВ                                 

КМЕТ НА ОБЩИНА АНТОН 

 

 

 

 

 

 

Получил Заповедта: 

Цветелина Костова  ………………………… 

Анастасия Лумбева  ………………………… 

 

Изготвил: Цветелина Костова – секретар на Община Антон 

https://www.antonbg.com/

