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ОБЯВА
На основание решение № 269/31.01.2013 г. на Общинския съвет,
Община Полски Тръмбеш съобщава на гражданите на Общината, че започва
набиране за доброволци за създаване на доброволно формирование за
предотвратяване и ли овладяване на бедствия, пожари и извънредни ситуации
и отстраняване на последиците от тях в Община Полски Тръмбеш.
Доброволните формирования извършват самостоятелни действия или
подпомагат частите на Единната спасителна система в това число Пожарна
Безопасност и Защита на Населението в дейността им под ръководството на
Кмета на Общината.
За участието си в предотвратяването и овладяването на бедствия,
пожари и извънредни ситуации доброволците се стимулират от държавната и
местна власт.
Доброволец може да е всяко дееспособно навършило 18 години
физическо лице , което е клинично здраво, не страда от психични заболявания
и не е осъждано за умишлено престъпление от общ характер, освен ако е
реабилитирано.
Кандидатите за доброволци подават заявление до Кмета за членство в
доброволното формирование.
Към заявлението се прилагат следните документи:
1. формуляр за кандидатстване по образец ;
2. медицинско удостоверение, доказващо че лицето е клинично здраво;
3. справка от психодиспансер, че лицето не се води на отчет;
4. свидетелство за съдимост;
5. копие от документ за придобито образование, специалност или
правоспособност;
6. писмено съгласие на работодателя/ите за заетите по трудово или
служебно правоотношение;
7. декларация за съгласие за обработка на личните данни;
Кандидатите за доброволци към горните документи прилагат и копие от
документ за правоспособност за извършване на дейности със специализирана
техника и/или оборудване и копие от свидетелство за управление на моторно
превозно средство за съответната категория ако имат такива.
Срок за подаване на документите - до 15.04.2013 г. включително.
За допълнителна информация: Общинска администрация гр. Полски
Тръмбеш, ет. 2 стая № 204 , тел. 41-12

