
На 5 декември 2013 г. ще отбележим Международния ден на 

доброволеца, празникът е посветен на хората, които безвъзмездно помагат за 

подобряване живота на нуждаещите се. За първи път той се чества през 1985 

г. по инициатива на ООН, когато световната организация приканва 

правителствата и неправителствените организации във всички страни да 

изкажат уважението и благодарствеността си към доброволците и да дадът по 

голяма гласност на дейността им. 

Всички ние правим необходимото за възраждане на 

доброволчеството в нашата страна. Сега сме в началото на нов етап от 

развитието на доброволното движение, защото е факт на нормативната база и 

другите документи, регламентиращи регистрацията, подготовката и 

адекватното финансиране на доброволните  формирования. 

В регистъра на Главна дирекция “Пожарна безопасност и защита на 

населението” – МВР са вписани 129 общински ДФ (доброволни 

формирования), с 1 734 доброволци на територията на цялата страна. 

На 5 декември в РС”ПБЗН” – Елин Пелин от 11.00 до 13.00 ч. е 

организирана приемна „Ден на отворените врати” с тематична насоченост: 

„Ролята на ДФ при ликвидиране на пожари, бедствия и други извънредни 

ситуации”. Ще се проведе и работна среща от служители на РС”ПБЗН” – 

Елин Пелин, членовете на ДФ на територията на Община Елин Пелин, както 

и бивши служители на противопожарната служба. Разбира се с радост ще 

бъдат посрещнати и граждани, желаещи да научат за противопожарното дело 

и спасителната дейност. Ще бъде проведена демонстрация с наличната 

противопожарна и спасителна техника на територията на пожарната служба. 

Една от целите на кампанията е да се насочи вниманието на 

обществото към потребностите на младите хора и насърчаване на диалога с 

тях, както популяризиране на обществено значими послания към младежите, 

насочени към тяхното развитие. 

Служители от РСПБЗН - Елин Пелин ще проведат среща с ученици 

от отряда "Млад огнеборец" СОУ "Васил Левски", като се акцентира на 

тезата, че младежите са естествен резерв на ДФ. Дейността на доброволците 

трябва да бъде популяризирана именно сред младите хора, тъй като те имат 

силата и енергията да са част от доброволната кауза.   

В рамките на деня ще бъдат проведени открити уроци с децата от 

детско заведение ЦДГ "Здравец“ гр. Елин Пелин. 


