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МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ 

МИНИСТЕРСТВО НА ФИНАНСИТЕ 

 

Изх.№ 812100-5515/22.03.2018 г. 

Изх.№ 04-04-59/28.03.2018 г. 

 
                                                                     ДО 

                                                                     КМЕТОВЕТЕ НА ОБЩИНИ 

 

 
 

Настоящите указания са разработени във връзка с изпълнение 
на § 3 от Заключителните разпоредби на Наредбата за условията, реда 
за получаване и размерите на възнагражденията на доброволците за 
обучение и за изпълнение на задачи за защита при бедствия 
(Наредбата), приета с ПМС № 143 от 20.06.2008 г., обн., ДВ., бр. 58 от 
27.06.2008 г., изм., бр. 7 от 2011 г., изм. и доп., бр. 16 от 2013 г., изм., бр. 
60 от 2014 г., изм. и доп., бр. 93 от  2017 г. 

 
1. Изплащане на възнаграждения на доброволците за обучение и за 

изпълнение на задачи за защита при бедствия. 

За времето на обучение и за изпълнение на задачи по предотвратяване или 

овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на 

последиците от тях, доброволецът се освобождава от работодателя или органа по 

назначаването за изпълнение на граждански, обществени и други задължения 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 това време доброволецът получава възнаграждение, което се предоставя 

на общините като обща субсидия за делегираните от държавата дейности, въз основа 

на действително извършени разходи и му се зачита за служебен или трудов стаж.  

Възнаграждението на доброволеца се изплаща от кмета на общината в срок 

до 30 работни дни от издаването на удостоверението за участие на доброволеца в 

обучение или изпълнение на задача, съгласно чл. 5 от Наредбата. 

Размерите на възнагражденията на доброволците се определят съобразно 

извършените дейности, както следва:  

- сто на сто от минималната часова работна заплата за страната - за 

обучение с продължителност до 80 часа на година, пропорционално на часовете на 

участие в обучението; 

- двеста на сто от минималната часова работна заплата за страната - за 

изпълнение на спасителни задачи за защита при бедствия, пожари и извънредни 
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ситуации и отстраняване последиците от тях до 160 часа на година, пропорционално 

на отработените часове на участие в дейностите. 

С постановление на Министерския съвет ежегодно се определят размерите 

на минималната работна заплата за страната и на минималната часова работна 

заплата за съответната година.  

Съгласно чл. 43, ал. 3 от Закона за защита при бедствия доброволците се 

осигуряват по реда на чл. 4, ал. 3, т. 5 и 6 от Кодекса за социално осигуряване, като 

осигурителните вноски за социално и здравно осигуряване са изцяло за сметка на 

държавния бюджет. 

Средствата за възнаграждения и осигурителни вноски на доброволците за 

държавното обществено осигуряване, за допълнителното задължително пенсионно 

осигуряване и за задължителното здравно осигуряване, изплащани по реда на 

наредбата, се предоставят на общините въз основа на действително извършените 

разходи по писмено искане от кмета на общината до Министерството на финансите 

съгласувано с директора на съответната регионална дирекция "Пожарна безопасност 

и защита на населението" на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на 

населението" на Министерството на вътрешните работи. Към искането на кмета на 

общината се прилагат съответните справки - Приложение № 1 и/или Приложение № 

2 към настоящите указания. 

Министърът на финансите въз основа на писмените искания от кметовете 

на общини извършва промяна на бюджетните взаимоотношения на съответните 

общини с централния бюджет за съответната година след приключване на 

тримесечието, а за четвъртото тримесечие – до 10 декември, на база на постъпилите 

писма за периода. 

 

2. Предоставяне на средства на общините за доброволните 

формирования за защита при бедствия, пожари и извънредни ситуации по 

стандарти, съгласно ежегодните Решения на Министерския съвет за приемане 

на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни 

показатели. 

В ежегодните Решения на Министерския съвет за приемане на стандарти за 

делегираните от държавата дейности с натурални и стойностни показатели с отделно 

приложение са приети стандартите за издръжка и стандартите за численост и 

отдалеченост от основните части на ЕСС на доброволните формирования. 

   Стандарти за издръжка  

- Стандарт за обучение (ежегодно) - в него се включват разходите на 

общината по организацията на обучението – наем на зала, материали, хонорари за 

лектори, транспортни и други разходи, свързани с обучението (без капиталови 

разходи). 

- Стандарт за застраховка срещу злополука (еднократно за годината) - 

кметът на общината е длъжен да застрахова доброволеца срещу злополука, 

настъпила при или по повод изпълнение на договорните му задължения, съгласно 

изискванията на чл. 42, ал. 1, т. 3 от ЗЗБ; 
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- Стандарт за застраховка срещу злополука за лица, навършили 16 и 

ненавършили 18 години (еднократно за срок две години) . 

Максималната численост на тези лица не трябва да превишава броя на 

доброволците за общината, определен по стандарта за численост. 

 

- Стандарт за екипировка на един доброволец – в него са разчетени 

средства за облекло и ботуши; колан и каска; ръкавици. При закупуване на 

екипировката следва да се имат предвид извършваните от доброволците дейности и 

съответните минимални изисквания към защитното облекло и оборудване, съгласно 

Приложение № 3 към настоящите указания.  

Средствата определени по стандартите за издръжка се предвиждат по 

бюджетите на общините със Закона за държавния бюджет за съответната година, 

като броят на доброволците за съответната община е определен на база данните от 

регистъра към края на месец август от предходната година. 

Кметовете на общините могат да изпращат мотивирано искане до 

министъра на финансите за необходимите средства по стандартите за обучение, 

застраховка срещу злополука и екипировка, ако имат доброволци или доброволно 

формирование, регистрирани след месец август на предходната година и средствата 

за тях не са предвидени в бюджетите им. Към искането се прилага копие на 

уведомителните писма на ГДПБЗН-МВР за регистрация на доброволното 

формирование или промяна в него с приложен списък с трите имена и персоналните 

идентификационни номера на вписаните доброволци.  

Министърът на финансите въз основа на писмените искания от кметовете 

на общини извършва промяна на бюджетните взаимоотношения на съответните 

общини с централния бюджет за съответната година след приключване на 

тримесечието, а за четвъртото тримесечие – до 10 декември, на база на постъпилите 

писма за периода. 

 

Стандарти за численост и за отдалеченост  
Броят на доброволците в доброволното формирование се определя на база 

населението на съответната община, на база статистическите данни на НСИ от 

последното преброяване през 2011 година. 

Община с население под 20 000 души и отдалечена над 10 км от 

структурните звена за „Пожарна безопасност и защита на населението” получават 

допълнително до 5 броя доброволци. 

Министерството на вътрешните работи представя информация на 

Министерство на финансите за броя на регистрираните доброволци по общини на 

тримесечие, до 10-то число на месеца, следващ съответното тримесечие, в 

изпълнение на разпоредба на ежегодното Решение на Министерския съвет за 

приемане на стандарти за делегираните от държавата дейности с натурални и 

стойностни показатели, а за четвъртото тримесечие – до 10 декември. 
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3. Настоящите указания отменят указанията на МВР и МФ със 

съвместно писмо № 812100-8456/04.03.2015 г. – МВР, № 08-00-166/06.03.2015 г. – 

МФ и влизат в сила от датата на подписването им. 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 1. Приложение № 1 – Справка за изплатени възнаграждения и 

осигурителни вноски на доброволци за обучение – 1 лист. 

2. Приложение № 2 – Справка за изплатени възнаграждения и 

осигурителни вноски на доброволци за изпълнение на задачи за 

защита при бедствия – 1 лист. 

3. Приложение № 3 – Минимални изисквания към защитно 

облекло и оборудване на доброволците – 1 лист. 

                     

 

 

                        

МИНИСТЪР НА                                                   МИНИСТЪР НА  

ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ                                   ФИНАНСИТЕ                                  

 

                                           /П/                                                                    /П/  

                            ВАЛЕНТИН РАДЕВ                           ВЛАДИСЛАВ ГОРАНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 


