РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
Областен управител на Област Шумен

Утвърдил: (п) съгласно ЗЗЛД
Донка Иванова
Областен управител
ПРОТОКОЛ
от семинар на тема:
„Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“
Днес 17.09.2016 г. в заседателната зала на Община Велики Преслав, под ръководството
на заместник областния управител г-н Петко Шаренков, в изпълнение на указания дадени в
писмо с вх. № 04-04-10/-07.09.2016г на Министъра на вътрешните работи, се проведе семинар
на тема „Ролята на ръководителя за функционирането на доброволното формирование“.
Присъстваха 22 от поканените 33 членове – заместник-кметове на община Велики
Преслав Димо Бодуров и на община Никола Козлево Иван Иванов, служителите по сигурността
на общините в област Шумен, директорът на регионална дирекция „Пожарна безопасност и
защита на населението“ комисар Иван Иванов, директорът на Центъра за спешна медицинска
помощ д-р Илиян Илиев, директорът на секретариата на БЧК Пламен Петров и ръководителите
на доброволните формирования от региона. Не присъстваха представители на общините:
Хитрино, Каолиново и Венец.
След откриване на семинара, заместник областният управител г-н Петко Шаренков
даде думата на кмета на община Велики Преслав, г-н Александър Горчев, който от своя страна
поздрави участниците в семинара. Той подчерта необходимостта и важната роля на
доброволните формирования, изразявайки убеждението си, че те ще бъдат истински
помощници в трудни ситуации при защита на населението. Г-н Шаренков подчерта, че във
всички общини на територията на област Шумен са сформирани и функционират доброволни
формирования.
Семинарът протече в две части. В рамките на теоретичната част бяха представени
доклади по темите „Нови моменти в нормативната база отнасяща се до изпълнение на
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стратегията за развитие на доброволните формирования за защита при бедствия, пожари и
други извънредни ситуации“, „Структура и ръководство на доброволните формирования.
Въпроси по оповестяването, събирането и участието на доброволците. Отчитане пред кмета.
Участие и роля на ръководителя и заместник-ръководителя на доброволното формирование в
самостоятелни или съвместни спасителни операции“ и „ Запознаване с актуалното състояние на
доброволните формирования на територията на областта“. Показани бяха и два филма: „Заедно
в стихията“ с участието на доброволци от Шумен, Добрич, Варна, Търговище, Силистра и
Планинска спасителна служба и филм сниман през месец декември 2015-та година в района на
с. Мадара, с участието на доброволни формирования от Шумен, Каспичан и Нови Пазар.
Практическото занятие включваше тренировка на доброволното формирование на
община Велики Преслав на терен. Показани бяха гасене на пожар и аварийно-спасителни
дейности на пострадали при акцията. Кметът на община Велики Преслав г-н Александър
Горчев награди представителите на доброволното формирование.
Поради изчерпване на дневния ред семинарът беше закрит от г-н Петко Шаренков.
Към протокола се прилага и ПРИСЪСТВЕН ЛИСТ от семинар на на тема

„Ролята на

ръководителя за функционирането на доброволното формирование“ – 17.09.2016г.

Изготвил протокола:
(п) съгласно ЗЗЛД

Ръководител на семинара:
(п) съгласно ЗЗЛД
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