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Площад “Трети март “, № 32 
Телефони:  Кмет 04321/33 01,23 34; Зам. Кмет 04321/33 10, 33 11; Секретар 04321/33     

05; Факс 04321/22 55; e-mail : ob_maglizh@mail.bg    ISO 14001, ISO 9001 
 

 
 

ОО  ББ  ЯЯ  ВВ  АА  

На основание чл. 41 от Закона за защита при бедствия, чл. 4 от 
Наредба за реда за създаване и организиране на дейността на 
доброволните формирования, приета с ПМС № 123 от 25.06.2012 г., 
Наредба № Iз-1669 от 17.08.2012 г. за реда за създаване, поддържане и 
водене на регистър на доброволните формирования за преодоляване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 
на последиците от тях в сила от 31.08.2012 г., изм. и доп. ДВ. бр. 58 от 
юли 2015 г.  и Решение № 595 от 27.05.2014г. на Общински съвет Мъглиж 

 

ООББЩЩИИННАА  ММЪЪГГЛЛИИЖЖ  

ННААББИИРРАА  ДДООББРРООВВООЛЛЦЦИИ  

за участие в доброволни формирования за предотвратяване или 
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване 
на последиците от тях. 

ККааннддииддааттииттее  ммооггаатт  ддаа  ббъъддаатт  ввссииччккии  ддеееессппооссооббннии  ллииццаа::  

� навършили 18 години, независимо от трудовото или 
служебно правоотношение; 

� физически и психически здрави; 

� неосъждани за умишлени престъпления от общ характер; 

� с умения за работа в екип; 

� способни да поемат отговорност. 

 

Необходими документи за кандидатстване: 

1. Заявление за членство в доброволното формирование по  образец. 

2. Формуляр за кандидатстване по образец.  

3. Медицинско удостоверение, доказващо, че лицето е клинично 

здраво. 

4. Справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет. 
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         5. Свидетелство за съдимост. 

6. Копие от документ за придобито образование, специалност или 

правоспособност. 

7. Писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или 

служебно правоотношение. 

8. Декларация за съгласие за обработка на личните данни. 

 

         9. Актуална снимка с размери 3,5 х 4,5 см. 

10. Копие от лична карта. 

11. Копие от документ за правоспособност за извършване на 

дейност със специална техника, ако има такъв. 

 

         12. Копие от свидетелство за правоуправление на МПС за 

съответната категория, ако има такова. 

  

 Бланки образци могат да се получат от инж. Христо Нешев,            
мл. експерт „ОВП, ГЗ и СИ“, стая № 211, ет. 2, тел.: 0886442375.  
 
          Комплектът документи за членство в доброволното формирование 
може да бъде подаден всеки работен ден в информационния център на 
общината – ет. 1. 

 

КРАЙНА ДАТА ЗА ПОДАВАНЕ НА ДОКУМЕНТИТЕ Е  

ДО 25.03.2016 г. 

 

БРОЙ НА ВАКАНТНИТЕ МЕСТА – 10 (десет) 

 

РРааззххооддииттее    ппоо    ннааббааввяяннееттоо    ннаа    ддооккууммееннттииттее  ((ккооппиияя  ннаа  

ддооккууммееннттии))  оотт    тт..  11    ддоо    тт..  1122    щщее    ссее    ззааппллааттяятт    оотт  ООббщщииннаа      

ММъъггллиижж  ссллеедд  ппррееддссттааввяяннее    ннаа      ннааддллеежжнноо      ооффооррммееннии  ккввииттааннццииии  

ии//ииллии  ффааккттууррии  оотт  ииззббррааннииттее  ккааннддииддааттии  !!!!!!  
 

 

 
 
 
 
 
 


