ГРАЖДАНСКИ ДОГОВОР
Рег. №.............................................
Днес, ..................... 2013 г., в гр. Свищов на основание чл. 40, ал. 3 и чл. 42, ал.1, т.1 от
Закона за защита при бедствия и Заповед рег.№................... на кмета на община Свищов
се сключи настоящият договор между:
1. Станислав Петров Благов–кмет на Община Свищов, със седалище и адрес на
управление: гр. Свищов, област В.Търново, ул.,Ц. Церковски” №2
ЕИК:................................., наричан за краткост ВЪЗЛОЖИТЕЛ, и
2. ........................................................................................................................ ЕГН
………………..…….……, л.к. № …………………….....................……., издадена от МВР
– .…………….....................….......……...................………..,
с адрес гр./с. ……...…….........................................….…………………………,
община…………........…....................., област………......….......………………,
ул. …………………………...................……………..............………. № ..……, вх. …...., ет.
….., ап. ………, наричан за краткост ДОБРОВОЛЕЦ.
Страните се споразумяха за следното:
I. Общи условия по договора:
Чл. 1. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ възлага, а ДОБРОВОЛЕЦЪТ приема да се обучава и да
участва в доброволно формирование за предотвратяване или овладяване на бедствия,
пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Чл. 2. За времето на участие в дейностите по чл. 1 ДОБРОВОЛЕЦЪТ получава
възнаграждение за сметка на републиканския бюджет при условия, по ред и в размери,
определени от Министерския съвет с Наредбата за условията, реда за получаване и
размерите на възнагражденията на доброволците за обучение и за изпълнение на задачи
за защита при бедствие.
II. Права и задължения на ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:
Чл. 3. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да привлича ДОБРОВОЛЕЦА за участие в
дейности за предотвратяване или овладяване на пожари, бедствия и извънредни
ситуации и отстраняване на последиците от тях.
Чл. 4. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ има право да ръководи и контролира работата на
ДОБРОВОЛЕЦА.
Чл. 5. ВЪЗЛОЖИТЕЛЯТ се задължава:
1. да осигури обучение и екипировка на ДОБРОВОЛЕЦА;
2. да застрахова ДОБРОВОЛЕЦА срещу злополука, настъпила при или по повод
изпълнение на договорните му задължения;
3. да осигури ДОБРОВОЛЕЦА за всички осигурени социални рискове;
4. да провежда първоначален и периодични инструктажи на ДОБРОВОЛЕЦА;
5. да изплати на ДОБРОВОЛЕЦА възнаграждение при условията, посочени в чл. 2 от
договора;
6. да уведоми работодателя/ите или органа по назначаване на ДОБРОВОЛЕЦА за
участие в дейности по чл. 43, ал. 1 от Закона за защита при бедствия (ЗЗБ);
7. да издаде документ, удостоверяващ участието на ДОБРОВОЛЕЦА в дейности по т.
6, не по-късно от три дни след приключването им;
8. да подаде в Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ –

МВР заявление за вписване в регистъра на доброволното формирование (по чл. 47, ал. 1
ЗЗБ).
III. Права и задължения на ДОБРОВОЛЕЦА:
Чл. 6. ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на:
1. първоначален специализиран курс на обучение и последващи курсове за
повишаване на квалификацията;
2. застраховка;
3. осигуряване за всички осигурени социални рискове;
4. възнаграждение при участие в дейности по предотвратяване или овладяване на
бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците от тях;
5. екипировка;
6. помещения;
7. здравословни и безопасни условия на труд.
Чл. 7. ДОБРОВОЛЕЦЪТ се задължава:
1. да изпълнява задачите по чл. 1 от договора при спазване на законовите разпоредби,
свързани с естеството на работата;
2. да се яви до 90 минути след повикване в посочен от ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ сборен
пункт;
3. да уведоми ръководителя на доброволното формирование при причини,
възпрепятстващи своевременното му явяване;
4. да информира ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ при констатиране на обстоятелства, свързани с
опасности от пожари, бедствия и други извънредни ситуации;
5. да спазва изискванията за здравословни и безопасни условия на труд и за
експлоатация на техниката, оборудването и екипировката;
6. да върне полученото оборудване, екипировка, защитни средства и картата за
членство при прекратяване на договора или да заплати левовата им равностойност.
Чл. 8. При извършване на пожарогасителни и спасителни дейности и при неотложни
аварийно-възстановителни работи за осигуряване на достъп до мястото на бедствието
или произшествието, до изкуствени или естествени водоизточници доброволецът има
правата по чл. 91а, ал. 1, т. 1, 2 и 6 от Закона за МВР.
Чл. 9. За времето на обучение или изпълнение на задачи по предотвратяване или
овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации и отстраняване на последиците
от тях ДОБРОВОЛЕЦЪТ има право на неплатен отпуск за изпълнение на граждански и
обществени задължения, който му се признава за служебен или трудов стаж.
Чл. 10. Договорът е безсрочен.
IV. Прекратяване на договора:
Чл. 11. Договорът може да бъде прекратен:
1. по взаимно съгласие, отразено в протокол;
2. с писмено едномесечно предизвестие от всяка от страните, отправено до другата
страна, считано от момента на получаването;
3. едностранно от кмета:
а) при установяване на несъответствие с изискванията на чл. 8, ал. 2 от наредбата;
б) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на
доброволеца;
в) при обективна невъзможност за изпълнение на функциите по договора, настъпила

вследствие на промяна на местоживеенето на доброволеца;
г) при незавършване на първоначален основен курс на обучение;
4. едностранно от доброволеца:
а) при настъпване на обстоятелство, несъвместимо с изискванията на чл. 8, ал. 2 от
наредбата;
б) при постъпване на работа в МО като военнослужещ или в МВР;
в) при системно неизпълнение на задълженията по договора от страна на кмета.
V. Допълнителни клаузи
Чл. 12. Страните по договора ще решават споровете, възникнали относно
неизпълнението му, по взаимно съгласие, а при непостигане на съгласие спорът ще се
отнася до компетентния български съд.
Чл. 13. Всички съобщения по договора, направени от едната до другата страна, се
считат за връчени, ако са на адреса, посочен в договора. Те се считат за връчени и в
случай че има промяна в адреса на всяка от страните, ако тя не е уведомила
своевременно в писмен вид другата страна за промяната.
Чл. 14. За неуредените в този договор въпроси се прилагат разпоредбите на
действащото българско законодателство.
ВЪЗЛОЖИТЕЛ:….........
(подпис)

ДОБРОВОЛЕЦ: ..…………..
(подпис)

